
Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes til Generalforsamling i Hornbæk Bådeklub

TORSDAG den 28. NOVEMBER 2019 Kl. 18.30 I KLUBHUSET

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

 4. Godkendelse af afdelinger for efterfølgende år jævnfør §3. 

Afdelinger: Ungdomsafd., Kølbådsafd., Stand-Up-Paddle- og Surfafd., Klubhusafd.

Særgruppe: Mini-12

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 

Indsendt af Anette Molbech (modtaget af formanden den 26. oktober)

Forslag til navneændring af Hornbæk Bådeklub

Se hele forslaget i side 3 og frem.

6. Fastsættelse af kontingenter 

7. Valg af formand for 2 år. Ulige år. – Julian Isherwood - villig til genvalg

8. Valg af kasserer for 2 år. Lige år. (Ulrik Stage-Nielsen)

9. Valg af sekretær for 2 år. Ulige år.  – Anette Molbech – villig til genvalg

10. Valg af materielbestyrer for 2 år. Lige år. (Peter Leander)

11. Valg af 1 medlem for 1. år fra hver af afdelingerne jævnfør §3. 

Ungdomsafdeling –

Kølbådsafdeling –

Stand-Up Paddle & Surfafd. –

Klubhus – 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 

Revisor - William Leedgaard, villig til genvalg

Revisorsuppleant – Grete Heisel, villig til genvalg

13. Eventuelt. 

Der serveres smørrebrød efter generalforsamlingen

Se næste side for hovedtal jfr. Vedtægternes §12
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Vedtægternes § 12 REGNSKAB

Hovedtal fra Bådeklubbens regnskab 2018/19:

Indtægter kr.        

Resultat før afskrivninger kr.         

Årets overskud kr.        

Frie indeståender og 

tilgodehavender kr.         

Egenkapital kr.         

Det komplette reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

Bestyrelsen skal inden 1. november afgive driftsregnskab for det foregående 

år og status pr. den 30. september til revisoren.

Regnskabets hovedtal tilsendes medlemmernes sammen med indkaldelse til 

generalforsamlingen. 

Samtidig fremlægges det komplette regnskab med noter i klubhuset.

Hornbæk Bådeklub – Havnevej 30 – 3100 Hornbæk
www.hbklub.dk CVR: 31508207



Indkaldelse til Generalforsamling

Forslag om navneskifte for Hornbæk Bådeklub 

Forslagsstiller Anette Molbech

Indledning

I en tid hvor medlemstal stagnerer eller går tilbage og aldersgennemsnit blandt bådejere stiger, er der 

behov for at tænke nyt for at sikre at klubben fremover har et medlemsgrundlag. Vi skal tiltrække unge 

mennesker fordi de nu en gang er vores fremtid. Derfor er det også afgørende at 

HBK orienterer sig imod dem og det som rører sig blandt dem. Der er stor interesse for at være på vandet – 

hvilket vi ser ske – i form af vandsport i bredeste forstand og særligt i stigningen i SUP, surf og kajak. Disse 

måder at være på vandet på ser ud til både at tiltrække de unge men også de lidt ældre som føler sig unge/ 

har mod på at kaste sig ud på nyt vand. 

Lad os gribe denne mulighed for at tænke nyt og arbejde videre med de muligheder det kan give klubben. 

Det betyder ikke at de ’gamle’ skal prioriteres ned – men snarere at vi skal tænke bredere – hvad er det for 

en klub vi har og hvordan vil vi udvikle den – med nutiden for øje og fremtiden i sigte.

Pejlemærker og strategiske målsætninger

Der forslås et navneskifte på baggrund af nedenstående argumenter og strategiske pejlemærker fra DS.

Forslag til nyt navn: a) Hornbæk Både og Boardklub b) Hornbæk sejl- og surfklub c) Hornbæk 

Vandsportsklub. Generalforsamlingen/klubbens medlemmer er velkomne til at ytre andre gode forslag til 

navne. 

Med baggrund i DS strategi for 2022 og de strategiske målsætninger og pejlemærker deri, foreslås at 

Hornbæk Bådeklub skifter navn.

Argumentationen helt overordnet - og relateret til strategiens pejlemærker konkret er:

• At Hbk ønsker at gå forrest som en sejlklub der omfavner vandsport bredest muligt

• At Hbk ønsker at bidrage til et levende og ungt vand/sejl/sub/surf miljø i Hornbæk. Både fordi 
området indbyder til det ved at have enestående havmiljø (rent vand, strand, vind og bølger, havnemiljø) 
og allerede har vist denne udvikling bare de sidste par år, hvor antallet af aktiviteter på vandet omkring 
Hornbæk er steget/høj. (sup, surf, kite, kajak aktive vinterbadere, mfl). Havnen har også fået flere pladser 
til fastliggende både og gæstesejlere.

• At Hbk vil styrke sejlklubbens medlemstal og sigte mod en vækst op mod 15% ved at inkludere flere 
typer vandsport og signalere det ved at ændre navnet

• At Hbk vil synliggøre værdien af vandsports-aktiviteterne (sejlads, sup, surf, kajak etc) ved at skifte 
navn

• At Hbk aktivt vil gå ind og styrke Hornbæks identitet som en by/havn, der rummer vandsport i sin 
bredeste forstand = højt aktivitetsniveau = mange besøgende, der nyder at se på aktiviteterne på og ved 
vandet og bidrager til hele byens trivsel og aktivitet
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• Hbk ønsker at tiltrække bredest muligt og har tilbud i flere formater til børn og unge

• Flere typer tilbud på vandet kan tiltrække både medlemmer, aktiviteter til byen og kan øge 
muligheden for at synliggøre og skabe interesse blandt sponsorer, fonde og investorer

• Havnen står overfor en nødvendig restaurering og muligheden for at realisere planerne om havnen 
kunne styrkes med en bred portefølje af aktiviteter i og omkring havn, vand og strand - hvilket kunne gøre 

det mere attraktivt at få investorer og kommune til at smide penge i havnens udvikling.

http://www.sejlsport.dk/mere/dansk-sejlunion/strategi-og-politik/ds-strategi-2022

DS Pejlemærker 2022

• Flere skal sejle

• Stærkere sejlklubber

• Kompetent, sikker og sportslig sejlads

• En vindende idræt

• En ansvarlig og grøn sport på det blå hav

• Mere synlig værdi

MÅL for DS Pejlemærker 2022

Flere skal sejle

• Vi vil sikre ”en blå tråd” gennem hele sejlerlivet og øge medlemstallet i danske sejlklubber med 15 

procent frem mod 2022

• Vi vil tiltrække flere mennesker til det maritime miljø på havnene, i klubberne og på vandet - og gøre 

den organiserede sejlsport lettere tilgængelig

• Vi vil i særdeleshed have fokus på at tiltrække og fastholde flere børn og unge - ikke mindst de børn og 

unge, som ikke begejstres af konkurrence

• Vi vil skabe grundlag for, at ældre bliver længere i sejlsporten

Stærkere sejlklubber 

• Sejlklubberne er omdrejningspunktet for sejlsporten

• Foreninger baseret på frivillighed og fællesskab er den bedste ramme for at dyrke sejlsport og udvikle 

godt sømandskab. Vi vil gøre klubberne mere relevante og nærværende for sejlerne ved at:

o Udvikle flere koncepter for aktiviteter i sejlklubberne, så de kan give flere attraktive, afprøvede 

tilbud til eksistererende og nye medlemmer

o Styrke klubledernes kompetencer, bl.a. til at udvikle klubber og frivillighedskultur

o Udvikle værktøjer til af lette klubbernes administration og lette muligheden for at virke som 

frivillig

• Sejlklubberne skal bruge Dansk Sejlunions tilbud og aktiviteter mere. Målet er, at 2/3 skal bruge to eller 

flere tilbud i 2022

Kompetent, sikker og sportslig sejlads
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• Vi vil højne sejlernes kompetencer og færdigheder gennem gode og innovative uddannelsestilbud fra 

sejlklubberne og fra Dansk Sejlunion

• Vi vil bidrage til færre ulykker til søs ved at styrke sejlernes bevidsthed og færdigheder ift. sikker sejlads 

- og skærpe sejlklubbernes fokus på sikkerhed på vandet ved træning og kapsejlads

• Vi vil få flere til at dyrke sejlsport som idræt gennem aldersrelateret træning og let tilgængelig 

konkurrence

• Vi vil fremme udvikling af sejlsporten, fx nye sejladsmiljøer, formater eller e-sejads

Mere synlig værdi

• Vi vil synliggøre værdien af fællesskabet i den organiserede sejlsport

• Vi vil styrke vores kommercielle fokus på at tiltrække sponsorer og komercielle samarbejdspartnere

• Vi skal sikre og dokumentere, at vores sponsorer og forretnings-partnere oplever, at Dansk Sejlunion 

vedholdende skaber værdi

Anette Molbech
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