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Referat fra bestyrelsesmøde 

Torsdag, den 26. marts 2020, kl. 19:00. Mødet afholdt som et telefonmøde !. 

 

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. 

Underskrift udsættes til næste mulighed for et fysisk møde ! 

3. Meddelelser fra formanden. 

Tiltag ifm. den forlængede corona-krise. Nu forlænget frem til 14. 

april.  

Standerhejsningen vil blive udsat – situationen følges nøje.  

 

4. Næstformanden. 
 JF har ikke punkter – alt er foreløbigt udsat. 
 

5. Kasserer. 

 Status på kontingentindbetalingerne. 

• Der mangler endnu en del kontingentbetalinger. Rykkere 

rettes til efter et møde mellem LSP, GES og BSR lørdag d. 28. 

marts  

  

6. Sekretær 

 Ind- og udmeldelser. 

• Der er kommet 8 indmeldelser – 2 stk. familie og 6 stk. med 

både. 

• Der er kommet 2 udmeldelser  

 Status på tilbagemeldinger på medlemsopdateringen. 

• Der mangler pt. opdateringsblanketter fra 17 bådejere.  
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7. Medlemsforhold - IAB 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 
Klargøring af materialet ved Dammen.  

• Der er nogle der ønsker at komme i gang. Der gives grøn lyst til 
det, forudsat at regeringens forskrifter overholdes. 

• Vedr. sommerlejren så fortsættes der med planlægningen, kan 
måske blive rykket frem til primo august – klubhuset er 
reserveret d. 6. – 9. august 2020.  
Alternativt kan en aflysning komme på tale – også her 
afhænger afviklingen af corona-krisen. 

  
9. Broudvalg. 

Havnekartoteket afventer en finafpudsning – forventes foretaget på 
et møde mellem LSP, GES og BSR lørdag d. 28. marts kl. 10 – ved BSR.  

    
10. Pladsudvalg. 

• Søsætning af både – foreløbig udsat til 18. – 19. april 2020 
p.g.a. corona-krisens forlængelse. 

• Møde med kranførergruppen – også her afventes regeringens 
udmeldinger vedr. corona-krisen.  

• Både der har stået på pladsen længe – punktet tages op når 
tiden igen er til et live-møde.  

• Fa. Åkerberg kommer torsdag d. 2. april med de reservedele 
der mangler for at kranen igen kan komme i gang. Derefter 
prøvekøres kranen og stilles på plads (ved søsætningskajen), så 
den igen klar til at komme i gang.   

 
11. Sejludvalg. 

CLS er i tvivl om pinsestævnet kan lade sig arrangere i år. De afventer 
corona-situationen. 

 
12. Klubhusudvalg. 

 Status på udlejningsaftaler af klubhuset.  

• En hel del bestillinger er af gode grunde blevet aflyst.  
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• Rengøring begrænses til toiletrummene, så disse holdes rene 

for de der arbejder på havnen. 

• Der indkaldes til 1-års huseftersyn. Bliver forventeligt sidst i 

april.  

 

13. Eventuelt. 

CM fortæller, at Torkild Gude (Haderslev Havn), har været rundt 

mellem bådpladserne for at måle vanddybderne. Disse er - helt som 

vi har forventet - lavere end Had. Kommune har forventet.  

Vanddybdemålene og en hel del billeder som HJ har taget, vedlægges 

en rapport som sendes til Hanne Hammer – Haderslev Havn. 

  

Næste møder:  mandag 20. april 2020  kl. 19.00 
mandag 25. maj 2020  kl. 19.00 

mandag 22. juni 2020  kl. 18.00  

 

Haderslev d. 26. marts 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 


