
 
Referat bestyrelsesmøde DHBS 8. september 2022 

 

Deltagere: Jakob Bendixen, Frederik Lykke Andersen, Nils Fristrup (kom til), Casper Wiingaard og Gitte 

Busch Pedersen 

Afbud: Mads Korsgaard, Finn Søgaard og Finn Pedersen 

Referent: Gitte Busch Pedersen 

 

1. Præsentation af medlemmer 

På hjemmesiden laves der et kort skriv om, de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt 

måleren. 

 

2. Gennemgang af DHBS’s vedtægter  

Der skal senest ved næste bestyrelsesmøde sættes navn på næstformand og sekretær.  

Opgaver for H-bådsbestyrelsen bliver gennemgået og fokus holdes på kapsejladser, events 

sommer og vinter, samt messedeltagelse 

Justering/ændringer i vedtægterne medtages på 2023 generalforsamling 

 

3. Bestyrelsesmøder 

Mødekadence og længde aftales til hver 2. måned á 2 timers varighed online. Bestyrelsen 

planlægger en dags fysisk vintermøde årligt. 

Input til dagsorden foreligger formanden senest 14 dage før bestyrelsesmødet (alle 

medlemmer kan sende punkter). 

Dagsorden sendes ud til bestyrelsesmedlemmer af formanden senest 7 dage før 

bestyrelsesmødet 

Referat udsendes af sekretær senest 5 dage efter bestyrelsesmødet. Kommentering senest 7 

dage efter modtagelsen af referatet.  

Referatet lægges på hjemmesiden af sekretær senest 14 dage efter bestyrelsesmødet. 

 

4. Gave og tak til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer til overlevering i Brejning 

Der indkøbes en ”tak” til de fratrådte bestyrelsesmedlemmer, samt måleren som har hjulpet 

den nye i gang i år. (aktion Gitte Busch) 

 

5. DHBS’s hjemmeside 

a. Sejlerne, H-båds team opdatering 

b. Arrangør drejebog (inkl. at sørge for medalje til 4 mands besætning). Der undersøges priser 

for billeder/drone ved hvert stævne. 

c. PR med de unge 

d. Stævnekalender 

e. Klasseregler dansk - engelsk  

f. Den Danske rangliste (uden de udenlandske både) 

g. VM-kalender tilføjes hjemmesiden 



 
Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Som 1. prioritet opdateres arrangør-drejebogen og 

ranglisten. (aktion Jakob Bendixen) 

 

6. Spørgsmål vedr. SI 

a. Hvordan sikres og hvem er ansvarlig for at den enkelte stævneledelse får indskrevet de 

rette ting i SI, fx tilladte antal sejl, medlem af DHBS etc.? 

Formanden tager dialog med fremadrettede stævneledere 

b. Skal der stikprøvekontrol til ved de små stævner? 

Indskrives i arrangør-drejebogen inkl. vejning til alle stævner. 

 

7. Brejning (orientering) 

a. Lodtrækningsure, blev glemt i Struer og Aarhus egner sig ikke. Lodtrækning x 3 foretages i 

Brejning (for deltagende Danske både i det enkelte stævne) (aktion Gitte Busch) 

b. Henrik Toft medbringer sweatshirts til Brejning deltagere + stævneplan 2023 

 

8. DM 2022 første gang fredag-søndag konceptet blev afprøvet (forsøg blev besluttet ved GF 2021) 

Feedback indhentes hos sejlerne. (aktion Gitte Busch) 

 

9. First Sejlerskole CUP – skal DHBS byde ind og være en del af dagen fremadrettet? (forslag modtaget 

fra Generalforsamling 2022 og Henrik Toft)  

Tages op ved senere bestyrelsesmøde. Bestyrelsen planlægger dialog med Kerteminde som 

arrangerer CUP’en mhp. at deltage i september 2023. 

 

10. Boatshow Fredericia – planlægning af DHBS’s stand 

Der tages kontakt til bådejere (gerne en af dem med sponsornavn på, må dog ikke være 

maritimt), om de vil stille båden på udstillingen. Interesserede må gerne henvende sig. 

(aktion Gitte Busch) 

Der nedsættes et udvalg ved næste møde, hvor rul for at stå ved standen også udarbejdes. 

Sennels kontaktes ift. tidligere materiale. (aktion Gitte Busch) 

 

11. Sommer- og Vinteraktiviteter  

a. Mentor(båd) for nye (tages op ved januarmøde) 

b. Træningsweekend – rig og trim, starter, kryds, topmærkerundinger, læns og gaterundinger 

(drøftes ved et kommende møde) 

c. Metrologi, vindspring, tryk, skyer, byger, vand, strøm, land (ekspert der også er kapsejler) 

(aktion Gitte Busch) 

d. Protesthandling – lær at udføre protesten rigtigt (aktion Jakob Bendixen) 

e. Optimering af båden (ikke for nuværende) 

f. Vintersejlads i Holbæk (aktion Frederik Andersen) 

 

12. Hvem planlægger NM, og hvordan følges der op på dialog efter 0 tilmeldinger (udover danske) i 

2022 

Viden efterspørges hos Henrik Toft. (aktion Gitte Busch) 

13. Evt. 

a. Manage2sail 



 
Det undersøges om H-bådsligaen kan oprettes i Manage2sail således, at alle stævner 

figurerer samlet et sted. (aktion Jakob Bendixen) 

b. GPS ved alle stævner 

Sponsorat mulighed og pris for Trac Trac undersøges, mhp. at løfte interessen for ligaen og 

desuden skabe læring for de deltagende både. (aktion Frederik Andersen) 

Ekstra klasseflag til dommerbåd og landstander (lavet af andet materiale end spilerdug) 

Claus Høj Jensen kontaktes (aktion Casper Wiingaard) 

c. Afprøve brug af umpire ved DM 2023 (aktion Frederik Andersen) 

 

Næste bestyrelsesmøde d. 10. november 2022 kl. 19.00-21.00 online (link udsendes af Gitte Busch 

sammen med dagsorden). 


