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Tilstede Gitte Pedersen, Mads Korsgaard, Frederik Lykke Andersen, Finn Søgaard, Finn Pedersen 
Niels Fristrup, Jakob Gadegaard Bendixen 

 

 

1. Referat fra sidst:  Opfølgning på aktion. Der blev debatteret VM-status. Nordisk 

mesterskab foreslås skrinlagt for nu (Jakob undersøger med de nordiske formænd - Norsk 

Formand: Arvid Rove) 

2. Præsentation af de resterende medlemmer - Mads Korsgaard præsenterede sig selv, har 

været i klassen siden 1986 og været kasserer i DHBS siden 2007. Niels Fristrup præsenterer 

sig selv opvokset i sejlbåd og optimist. Finn Pedersen præsenterer sig selv har været med 

siden 1992. Finn Søgaard præsenterer sig selv, begyndte h-bådssejlads for en 5-8-10 år 

siden "#$%. 

3. Valg næstformand og Sekretær: Gitte begrunder igen med baggrund i vedtægter. Frederik 

valgt til Næstformand. Jakob Gadegaard Bendixen valgt til sekretær 

4. DHBS-hjemmeside -Jakob gennemgik hjemmeside aktviteter, Youtube, Facebook og 

Manage2sail 

5. Boatshow. Finn vil gerne bidrage på hverdage. Claus fra Struer stiller båd til rådighed. 

Frederik vil gerne bidrage til planlægning. Gitte deltager også i planlægningen, herudover 

har Thomas Sennels og Henrik Toft sagt ja til at deltage i planlægningen. 

6. Opfølgning på tilskud, Dansk Sejlunion. Vi har pt ikke fået udført det vi har søgt til. Mads er 

ny kontaktperson. Mads rapporterer til DS 

7. Sponsorarbejde - Claus Christensen fra Struer og Søren Wissing fra Brejning er kommet 

med forskellige oplæg omkring sponsorater. Finn Pedersen tager en snak med Claus fra 

Struer og hans datter. Gitte anmoder Søren Wissing om et oplæg. 

8. Stævnekalender 2023. Kerteminde har takket nej til maj stævnet. Der er dialog med 

Vedbæk. 

13-14/5 Vedbæk, har efterfølgende bekræftet, at de tager imod os til maj stævnet 



 
3-4/6 Egå 

Uge 27 DM Holbæk  

21-23 jul. Como H-Boat International Regatta 

Uge 30 Alpen pokal Garda 

Uge 31 VM Garda 

2-3 sep. Aarhus 

16-17 sep. Brejning? Vi afventer endelig bekræftelse, men weekenden ligger fast 

H-bådsklubben betaler i 2023 startgebyrer inkl. forplejning for nye besætninger til 

ligastævner i DK også DM. Proces skal skrives ind arrangør-drejebogen 

9. Tractrac. Frederik har undersøgt. Engangsinvestering på omkring 45.000, - årlig licens 

37.000, - Det bliver et nej. Vi tager det op igen til januar mhp. på alternativer. 

10. Januar Bestyrelsesmøde uge 2 – fællesmøde i sommerhus undersøges (Finn P. ringer) 

11. Sommer/Vinter aktiviteter 

Holbæk vintersejladser er i gang  

Øvrige punkter udsættes til januar-møde 

12. Evt. 

Ønske og forslag fra sidste generalforsamling om at stille båd og sejl til rådighed for 

interesseret besætning tages med på næste møde 

 


