Årsberetning for Hou Bådelaug d 24/2 2016
År 0 – eller 1 afhægig af hvordan man tæller - efter at Finn Hjøllund så lang tid jeg kan huske
tilbage har siddet som formand.
Og selv om både André og Søren har siddet i bestyrelsen gennem en længere årrække, så har det i
hvertfald for mig været et år hvor jeg har koncentreret mig om at at lære hvad vi 'plejer' og hvorfor.

Et par eksempler:
HMI indkalder I efteråret til et møde fordi der går rygter om vi i HB ikke kender til de aftaler der er
indgået omkring J80'ere og Surfudstyr. Og hvis der med vi, menes undertegnede – så var det jo også
helt korrekt – og hvor skulle jeg vide det fra?

Et andet eksempel er betaling for lån af klubhus. I forbindelse med budget planlægning for 2016
spørger jeg om vi betaler en fast pris for at bruge klubhuset eller om vi betaler pr gang. Ingen i
bestyrelsen giver udtryk for at vide det. Jeg stiller efterfølgende spørgsmålet til havnefogeden som
fortæller at vi betaler pr gang og at vi iøvrigt mangler at indberette vores brug I 2015, det plejede
Bent altid at gøre. Hvor skulle jeg vide det fra?
Da vi så iøvrigt indberettede et tal som var væsentligt lavere end sidste år blev der stillet
spørgsmålstegn herved og Havnebestyrelsen trak en gammel aftale frem om at vi i HB har
committed os til at betale et vist beløb pr år. Hvor skulle jeg vide det fra (og hvorfor så iøvrigt
indberette forbrug)?

Så år 0 har i høj grad for mig været en læringens år, hvor der ikke er lavet de store revolutioner.
Dog skal det da indrømmes at jeg lige fra jeg sagde ja til at påtage mig formands-rollen har haft
nogle ting (kald det bare kæpheste) med som min personlige dagsorden.

Den ene var at arbejde for at vi i klubben atter kan tilbyde en sejlerskole, hvilket heldigvis ser ud til
allerede i indeværende år at blive en realitet. Der er indtil videre 5-6 personer klar som instruktører
og hele 3 (!) elever har allerede tilmeldt sig

En anden kæphest jeg har er synlighed og engagement omkr bestyrelses/klubarbejdet. Jeg ser gerne
at vi tydeliggør hvad vi vil med klubben, og at så mange som muligt inddrages I arbejdet.

En del af vejen mod dette mål har været at inddrage interesserede (udvalgene) I budget
planlægning. Hvordan kan man realisere nye drømme hvis bestyrelsen egenrådigt blot laver
budgettet ud fra sidste års udgifter og det ikke er muligt at planlægge længere end et år frem?

En anden måde er at arbejde for at udvalgene bliver åbne for alle interesserede - med klare mål og
planer og at udvalgene bliver aktivt arbejdende. Her har vi stadig en opgave.

Vores vedtægter siger at vi på generalforsamlingen skal vælge udvalgsformænd, men er det den
rigtige måde at gribe tingene an på?
Ex. Thomas Bøttern (pt formand for Surf udvalget) har sagt han nok indstiller sit virke til sommer.
Skal han så ikke vælges I aften? Skal vi til sommer, hvis Thomas gør alvor af sine ord, have en
ekstraordinær generalforsamling for at vælge en ny Surf udvalgs formand – som måske ikke engang
har interessen?
Spørger I mig så skal situationer som denne 'fanges' langt tidligere. Et aktivt udvalg med 'rullende'
udskiftning af interesserede vil I højere grad sikre at vi ikke kommer til at stå i denne situation.
Personligt tror jeg også det 'trætter' langt mindre at arbejde i sådan et udvalg og endelig – tror jeg –
vil det sikre mere dynamik og en vedvarende udvikling af udvalgets aktiviteter at der løbende
kommer nye input.

Udvalgs aktiviteter
Nok om min tro og mine visioner. Punktet her hedder “Bestyrelsens beretning” så lad os kikke bredt
på klubåret 2015 grupperet efter de 'udvalg' som vi i år budget mæssigt har opereret med.

Surf afdelingen formåede I 2015 at søge tilskud (og få pengene ind) til etablering af en rampe på
sydsiden af havnen så de fremover får lettere ved at komme i vandet. Jeg ved ikke om rampen
endnu er etableret - men godt gået. Det var en ret stor sum penge.

Jolle afdelingen som jo i et par år har været 'trukket' af Majbritt er rimeligt godt fyldt op med stor
aktivitet hver mandag både i og uden for havnen. Heldigvis har Majbritt formået at få et par aktive
forældre ind som trænere. Alle 3 tager i 2016 på instruktør kursus (er faktisk afholdt).
Foruden at bruge DS's tilbud om instruktør uddannelse har jolle sejlerne også to gange i den
forgangne sæson kunnet glæde sig over alt grejet i DS's 'aktivitets trailer'.

Kapsejlads havde i 2015 hele 30 både til onsdags kapsejladserne, hvilket dog var lidt færre end de
foregående år (33). Der har været enkelte der stopper eller flytter til en anden klub. Årets sejladser
blev for det meste afviklet i frisk vind og kun en enkelt gang måtte en sejlads aflyses.
Hou Cup blev igen afviklet som respitsejlads om klubmesterskabet; vinderen blev Jens Peder Degn.
For 9. gang blev der afholdt Racer & Cruiser Cup Tunø Rundt. Der deltog 29 både, hvoraf 11 kom
fra klubber udefra. Der var varslet frisk til hård vind og det kom til at holde stik, så godt og vel
endda. Der var nogle, der fik skader på materiellet, men værre var at en besætning måtte en tur ’i
baljen’ efter forlis af deres båd. Heldigvis blev alle mand taget om bord hos en anden deltager og

bragt sikkert i land. Hændelsen er en påmindelse om, at sikkerheden altid bør komme i første
række. Vinderne af TR 2015 blev besætningen på Aurora fra Egå Sejlklub.
Matchrace havde i 2015 en forholdsvis stabil flok af deltagere så der altid var 2 – sjældnere 3 både
på vandet, dog bidrog HMI's elever med stor tilslutning i efterårs sæsonnen, så der indtil flere gange
måtte afvikles fleetrace i stedet for matchrace for at have plads/tid nok.
Deltagerne i matchrace deltager jo i til og afrigning af HMI's J80, og det er efterhånden blevet så
meget rutine at det er gået hen blevet til et par rigtige hygge dage.
Men – holdet ser gerne flere matchracere – også gerne folk som ikke pt er medlem af HB.
Konceptet er jo 'taske-sejlads'.

Alle 'sports-aktivitets udvalgene er iøvrigt HMI og Egmont meget taknemmelige for det
gnidsningsfri samarbejde vi har omkring gensidig lån af udstyr.

Aktivitets udvalget kørte 2015 lidt efter forrige års koncept, startende med Fastelavnstraveturen der
rundes af med medbragt madkurv. 24 personer deltog i arrangementet.
Desværre kunne årets afsluttende aktivitet, Gløgg og æbleskiver kun mønstre 13 deltagere.

Der blev i 2015 arrangeret to fælles sejlture. Første tur var i Pinsen. Den gik til Knebel vig. 9 både
(og en bil) var repræsenteret. Anden tur, som lå i efteråret, gik til Mårup. Her deltog 7 både.
På begge ture blev der hygget og spist egen medbragt grill mad i den lokale sejlerstue. Klubben
kom med vin til maden.

En tradition i vel næsten alle sejlerklubber er standerhejsning og standerstrygning. Begge dage har i
HB regi traditionelt en meget vekslende deltagelse men specielt årets standerstrygning var rigtig
velbesøgt, da Jolle-sejlerne havde planlagt dagen til også at være deres sæson afslutning. Vejret var
desværre ikke til sejlads, men der var masser af hjemmebagt kage til alle.

Materiel
Housa har desværre været brugt meget lidt i det forgangne år. Og mest af HMI. Jens Kilt som i flere
år har stået med booking koordinering har valgt ikke at fortsætte som booking koordinator. Stor tak
til Jens for at have bidraget til koordineringen
Vores gummibåd (motoren) har som det fremgår af regnskabet været lidt dyr i 2015 – sandsynligvis
har den lidt lidt under begrebet “for mange kokke” og en manglende plan for løbende vedligehold.
Heldigvis påtog Ole (IF) Nielsen på opfordring fra André sidste år at føre lidt tilsyn med den så alt
ser ud til at have virket i efteråret. Så tak til Ole for den indsats.

Nu blev påhængs trukket frem som noget der ikke har været så meget styr på, men det er måske
også værd at nævne, at Housa i 2015 ikke blev bundmalet. Hvorfor ikke? Tjah – 'nogen' gjorde ikke
'noget'.
Vi ser gerne, at vi kan få etableret et 'Materiel udvalg' bestående af en håndfuld personer der vil tage
ansvaret for at både Housa og gummibåd altid er i tip top stand. Det vil være urimeligt at forvente at
Ole alene skal dække over så meget, men mon ikke 3-4 mand sammen kan få det til at fungere.
Husk det er jo ikke nødvendigvis udvalget der skal være udøvende. Udvalget skal måske blot
udstikke retningerne, fx dato for klargøring og søsætning af Housa, og så 'sparke' lidt til klubbens
andre medlemmer.
Det vigtige er at “nogen” tager ansvaret for at “noget” sker.
Så afsluttende hermed en opfordring til at melde sig under klubfanerne til Materiel udvalget eller et
andet udvalg hvor du mener at kunne gøre en forskel.

Kim Bøndergaard, Formand

