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Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag, den 30. januar 2020 kl. 19:00 i Klubhuset. 

Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM), Jeppe Friis (JF), Lars Stryhn Poulsen (LSP), 

Benny Skødt-Rasmussen (BSR), Heinrich Jespersen (HJ), Gert Kloth Petersen 

(GES), Christian Lageri-Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE) og Svend Nielsen 

(SN). 

1. Tilføjelser til dagsordenen 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser fra formanden. 

• CM indleder mødet med at takke de indtil flere frivillige for de-

res arbejde for HSC i den del af vinteren der nu er gået. Se 

også omtalen på hjemmesiden. 

• Det er diverse brolæggerarbejder foran klubhuset, som bl.a. 

Heinrich, Henrik og Kalle har lavet. 

• Det er bordene i klubhuset som Bjarne W. og Chr. Fynbo, har 

slebet og lakeret – super flot er det blevet – både ude og inde. 

• CM fremviser en liste med opgaver som mangler. Listen gen-

nemgås og prioriteres. 

• Der er indkaldt til møde for bestyrelserne i vandsportsklub-

berne i Haderslev onsdag d. 11. marts 2020, kl. 18.00. HSC læg-

ger hus til og er værter ved mødet. 

 

4. Næstformanden. 

• Forsikring 

JF og CM har holdt møde med HSC´s forsikringsselskab 

Tryg. 

Det har været et godt og lærerigt møde for alle parter. 

Der blev givet tips og ideer begge veje.  

• Klubtøj. 

JF fremviser tilbud for forskelligt klubtøj. Der lægges en 

liste på hjemmesiden, med muligheder og priser som er 
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incl. moms. Medlemmerne bestiller og betaler selv de 

ønskede effekter hos Davidsens Byggemarked, afd.  

Fjelstrupvej, som sørger for tryk/brodering af logo mv.  

• Klubaftener. 

Der er blevet afholdt to meget fine og meget informative 

klubaftener. 

1. Introduktion til Hjertestarter. 

HSC havde arrangeret en introduktion i brugen af en 

hjertestarter. Et egentligt hjertestarterkursus er et 12-

timers kursus med en afsluttende prøve.  

Introduktionen blev ledet af Andreas Rudebæk fra 

Dykkerklubben.  

HSC var vært ved en kop kaffe og en ostemad.  

Introduktionen var fuldt tegnet – dvs. at 16 interesse-

rede HSC-medlemmer havde tilmeldt sig til denne 

meget lærerige aften. En aften hvor deltagerne fik 

genopfrisket noget af den elementære førstehjælp, og 

derefter blev introduceret i brugen af forskellige typer 

af hjertestartere. Heldigvis fungerer de meget ens – 

uanset type/fabrikat. 

Aftenen sluttede med, at deltagerne gik ud til HSC´s 

hjertestarter, som er anbragt i mellemgangen ved 

klubbens betalingsanlæg. 

Her fandt deltagerne også ud af, at HSC har tegnet 

en vedligeholdelsesaftale med det lokale Bered-

skabscenter.   

2. Fortælleaften v/Alice og Per Fløjstrup. 

Alice og Per fortalte meget engageret og inspirerende 

de knap 60 deltagende HSC´ere, om deres 4 mdr. 

lange tur ad flere europæiske floder. En rigtig spæn-

dende aften med flotte billeder og en inspirerende for-

tæller i form af Alice. Blandt nogle af de fremmødte, 

var der enighed om, at de to aspirerer til titlen som 

HSC´s svar på familien Beha – dem med ”Kurs mod 

Fjerne Kyster”.  

• Idrætssamvirket. 
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JF kommer lige fra et møde i Idrætssamvirket. Kort for-
talt kom det her meget tydeligt frem, at kommunen fattes 

penge. Dette får dog ikke betydning for HSC´s aktiviteter 
på Dammen.  
 

 
5. Kasserer. 

• LSP fortæller, at det forventes at årets kontingentopkrævnin-

ger udsendes primo februar.  

• Der pågår pt. et større tilpasningsarbejde med at få medlem-

mernes både i de korrekte betalingsklasser ift. bådbredderne. 

Dette blev vedtaget på generalforsamlingen i slutningen af 

2019. Det er LSP, GES og BSR der arbejder på at få medlems-

kartoteket opdateret/tilrettet. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 

• Tilretning af medlemskartoteket.  

Der er ved gennemgangen af medlemskartoteket konstateret 

flere manglende/ukorrekte oplysninger fra medlemsskaren.  

Derfor udsendes en blanket til samtlige HSC-medlemmer, for 

at få revideret/tilpasset bl.a. postadresser, e-mailadresser, te-

lefonnumre og ikke mindst forsikringsoplysninger på medlem-

mernes både. Der mangler hos flere oplysninger om forsik-

ringsselskab og policenummer. 

Blanketterne udsendes via HSC´s e-mailsystem, og via ”snail-

mail” (omdelt post). De udfyldte blanketter kan returneres til 

sekretæren elektronisk – via e-mail, eller ved at lægge blan-

ketten i en kuvert, som anbringes i klubbens postkasse foran 

klubhuset, mrkt. ”Sekretær”.  

Blanketterne ønskes returneret senest 1. marts 2020.     

 

7. Medlemsforhold.  

 IAB. 
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Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE fortæller at gummibåden har været til eftersyn og er klar til 
sæsonstart. 

• Oliver har været på instruktørkursus, og har været meget be-
gejstret for kurset. 

• Tirsdag er der møde i Ungdomsudvalget for at planlægge sæ-
sonen. 

• Ansøgning om tilladelse til at bruge HSC´s område til camping i 
forbindelse med den kommende sommerlejr fremsendes til 
kommunen. 

 
9. Broudvalg. 

• GES fortæller, at der er lavet et stort arbejde på A-broen. Ar-
bejdet er udført af Erling Basse, Henrik, Heinrich og Kalle. Su-
per flot arbejde. 

• GES har strammet op på procedurerne, så der fremadrettet 
kun vil være muligt at indgå skriftlige aftaler mht. bådpladser 
og evt. ændring af disse. Dette gøres for at undgå misforståel-
ser. 

 
10. Pladsudvalg. 

• HJ fortæller at Certex kommer til kontrol af HSC´s løftegrej. 

• Medlemmer har forespurgt HJ om HSC vil oprette en Face-
book-profil. 
Dertil har bestyrelsen valgt helt klart at afstå fra en sådan. 
Der er et stigende antal personer, der ikke ønsker at være på 
Facebook. 
HSC har en særdeles velfungerende og informerende hjem-
meside, som kan tilgås både fra private- og fra offentligt til-
gængelige pc´ere.   

• Der er nogle større udfordringer med A-broen i form af tilta-
gende angreb af råd. Forventes at kunne holde nogle år 
endnu. 

  
11. Sejludvalg. 

• CLS fortæller at udvalget er godt i gang med planlægningen af 
årets cykeltur. Den finder sted 21. marts 2020. 
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12. Klubhusudvalg. 

• SN fortæller om rengøringsdagen, som i år blev et tilløbs-

stykke. 23 deltog i rengøringen, og en masse arbejde blev la-

vet. Flot !  

• Fredag d. 21. febr. er der eisbeinspisning kl. 18.00. Invitation 

ophænges i klubhuset og lægges ud på hjemmesiden.  

• Hvidevareservice har været forbi og givet et bud på repara-

tion af vores opvaskemaskine. Det er aftalt, at de kommer og 

foretager reparation af maskinen i nærmeste fremtid. 

   

13. Eventuelt. 

 Generalforsamlingen flyttes til d. 28. nov. 2020, kl. 15.00. 

Næste møder:  torsdag 27. februar 2020 kl. 19.00 
torsdag 26. marts 2020 kl. 18.00 

mandag 20. april 2020  kl. 19.00 

mandag 25. maj 2020  kl. 19.00 

mandag 22. juni 2020  kl. 18.00  

 

Haderslev d. 3. februar 2020. 

Med venlig hilsen 

 
Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
 

 


