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Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag, den 27. februar 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. 

IAB. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Tilbagemelding fra Kulturtræf den 22. feb. 

CM fortæller om mødet d. 22. febr. Der blev bl.a. fortalt om 

ansøgninger til forskellige fonde, derudover er der ikke ret meget at 

berette herfra. 

• Orientering fra mødet med kommunen d. 26. feb. om Cirkuspladsen. 

CM, JF og HJ deltog i mødet med kommunen.  

Had. kommune anmoder HSC og HSF om at komme med forslag til 

udnyttelse af pladsen. Der påtænkes tilbudt ca. 1/3 af pladsen til 

bådopbevaring i vinterhalvåret.  

Had. Kommune  meddeler, at de ikke har midler til tilretninger af 

pladsen. Pladsen kan kun benyttes i perioden 1. okt – 1. apr. 

(vinterperioden). Planerne diskuteres videre på mødet d. 11. marts 

2020 med vandsportsklubberne i Kommunen.   

• Tilmelding til fællesmødet den 11. marts kl. 18. 

Hele HSC´s bestyrelse deltager i mødet d. 11. marts. 

5 mand fra Kajakklubben. 

5 mand fra HSF. 

Had. Kommune 2 m/k. 

• Kursustilbud fra HSF. 

HSF har sendt et tilbud på et Duelighedsbeviskursus. 
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D. 24. marts kl. 19. afholdes et orienteringsmøde i HSF. Indbydelse 

lægges på hjemmesiden (CM). 

 

4. Næstformanden. 

• Tilbud fra FLID – Havneguide.dk – Sejlerens 
Bestyrelsen beslutter annoncer i Sejlerens er ikke ønsket.  

• Prøvekollektion fra Davidsen. De viste jakker er prøvet, og flere er 
fundet lidt små i størrelsen. JS forsøger at få fat en anden 
kollektion. 

• FLID GF afholdes i Vingstedcenteret - JF deltager. 
 
5. Kasserer. 

• El-standere til pladsen er bestilt, og et af dem er forberedt til 

kortbetaling. 

• Rykkere udsendes medio marts, og betaling senest 1. april. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 

Der er kommet 6 anmodninger om indmeldelser. Alle accepteres.   

• Up-date af medlemskartoteket – status. 

Initiativet med at bede medlemmerne om opdateringer til vort 

medlemskartotek synes at være rigtig godt. Dog går afleveringerne 

meget trægt !!!  

Vi er d. 10. marts oppe på at 57,47% af medlemmerne har meldt 

tilbage – det må siges ikke at være tilfredsstillende. 

Ændringerne er mangeartede, lige fra flytning fra et land og tilbage 

til DK, adresseændringer i det hele taget, skift af forsikringsselskab, 

nyt mobiltlf.nr. osv., osv.  

Det vigtigste er nok – at vi nu får styr på, at ALLE vore bådejere, har 

deres både forsikret, uanset om de står på land eller er i vand. 

Havnekartoteket bliver opdateret ved samme lejlighed. Enkelte 

meddelelser om bådsalg er gået tabt – enten her i klubben eller på 

anden måde. Vigtigst af alt er, at vi nu får foretaget en 

gennemgribende opdatering af vore medlemsregistreringer. 
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7. Medlemsforhold. IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE fortæller om et planlægningsmøde i afd. Bla. blev sommerlejren 
diskuteret og planlagt i de grove linier. Peter Hoeck deltog i mødet. 

• Økonomien bliver ordnet med LSP. Datoerne er 26. – 29. juni 2020. 

• NE undersøger mulighederne for at få lavet små klubemblemer 
som klistermærker. Til brug ved præmier, ærindringer mv. 

• Til sommerlejren ønsker NE sig bl.a. en Sailers Coffee Shop, hvor 
hjælpere kan hente kaffe hele dagen. 

• NE har deltaget i et møde i Gråsten, hvor datoerne for stævnerne 
er fastlagt for sæsonen 2020.  

• NE fortæller om et betalingssystem som financieres af Sønderborg 
Sejl Club. HSC har takket ja til at benytte sig af tilbuddet om at 
benytte systemet ved HSC´s stævner. 

• NE har sammen med Peter H. indkaldt til to arbejdsdage ved 
Søsports Centeret. Der er udarbejdet en plan for arbejderne der 
ønskes lavet, og der er indkommet tilkendegivelserfra flere 
hjælpende hænder. 

• 21. april – standerhejsning ved Dammen. 

• Børneattester skal fornys for 3 personer i Ungdomsafdelingen. 

• Der er mulighed for at få et lille mobilt skur af Årøsund Havn. 
 

  
9. Broudvalg. 

• Up-date af Havnekartoteket. 
GES fortæller at arbejdet pågår, og der forventes et revideret 
Havnekartotek offentliggjort ca. 1. april. Afhænger også af 
tilbagemeldingerne på opdateringerne fra medlemmerne.  

• Hvorledes er HSC stillet ifm. optagning af både med masten på ? 
Klubbens forsikring dækker for optagningen af bådene – ikke for 
transporten væk fra kranpladsen.  
Bestyrelsen vedtager, at kranen IKKE må køre med både med 
master på. Kun stationære løft må foretages med mast. 
Skal stativer være godkendte og af hvem ? 
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På nuværende kan kun nyere stativer med hjul og ekstra støtteben 
godkendes til vinteropbevaring med mast. Det er Pladsmanden der 
godkender. 
  

    
10. Pladsudvalg. 

• HJ lejer en højtryksrenser til vask af terrasser og broer d. 27. marts.  

• Alt løftegrej er nu godkendt af Certex. 

• Kranførermøde fredag d. 20. marts 2020, kl. 17.00. 

• HJ foreslår skab til at montere el-stik til bådene ved kranpladsen. 

• HJ indkøber nye havtorn-planter til volden omkring vinterpladsen. 

• Bestyrelsen beslutter, at både der ikke har betalt kontingent, ikke 
bliver søsat, før kontingentbetaling er foretaget. 

 
11. Sejludvalg. 

• Cykelturen d. 21. marts er planlagt for 2020. Der er ophængt plakat 
i forhallen. Arrangørerne håber på god tilslutning      . 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Eisbeinspisning er afholdt med en forholdsvis lav deltagelse. 

Arrangørerne påtænker en revision af menuen. 

• Udvalget har afholdt møde med rengøringsfirmaet. Alt er ok. 

 

13. Eventuelt. 

 IAB  

   

Næste møder:  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. 14. marts 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
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sekretaer@haderslevsejlclub.dk 

 


