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Referat fra bestyrelsesmøde 

Mandag, den 20. april 2020, kl. 19:00. 

VIGTIGT – mødet er igen afholdt som 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. 

Underskrifter udsættes til næste mulighed for et fysisk møde ! 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Tiltag ifm. den forlængede coronakrise.  

Nu forlænget frem til 10. maj 2020, med mindre der kommer 

andet fra DS og Myndighederne. 

• Mulig dato for Standerhejsning.  

Muligvis lørdag d. 16. maj – evt. laver vi en video med forman-

dens tale til sæsonstart. 

 

4. Næstformanden. 

• Klubtøj. 
Klubtøjet er hentet ved Davidsen, og ligger til afhentning i kon-
toret – må tidligst bruges efter d. 16. maj ifm. Standerhejsnin-
gen. 
Nærmere omkring klubtøjet vil blive lagt ud på hjemmesiden, 
sammen med en bestillingsliste til Davidsen. 

• Mulighed for kompensation for manglende indtægter.  
Der er åbnet op for kompensationer i mange forskellige afskyg-
ninger – men ikke noget der kan komme i brug for HSC. 

• Søsportscenteret. 
JF har sammen med Kenneth Drexel, fra Regattabanen overha-
let og udbedret flydeboerne. Bliver søsat på torsdag af Peter 
Hoeck og NE. 
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5. Kasserer. 

• Status på kontingentindbetalingerne. 

Indbetalingerne kommer fortsat ind og status følger de foregå-

ende år. 

• LSP foreslår en ordning for langtidsliggepladser for vinterplads 

medlemmer. LSP udarbejder et forslag. 

GES udtrykker lidt betænkelighed ved ordningen, forstået på 

den måde, at det kræver en god koordination mellem kasserer 

og havnemester. Endvidere bør ordningen kun være mulig, når 

der er ledige pladser ved broerne. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 

Der er siden sidste møde kommet 3 nye indmeldelser og 1 ud-

meldelse. 

• Status på tilbagemeldinger på medlemsopdateringen. 

Fokus er nu rettet på medlemmer med både i HSC, og her vi 

mangler at høre fra 11 bådejere. Det er primært forsikringsop-

lysninger vi mangler. 

Der er sendt remindere ud flere gange – dels via hjemmeside 

og dels via mails direkte til de enkelte der mangler at melde til-

bage. Et landsdækkende byggefirma har sloganet: ”FÅ DET NU 

FIKSET”. Det kan vi meget passende også bruge her i HSC. 

 
7. Medlemsforhold – IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Status på sommerlejren 2020. 
NE afventer udmelding fra DS. Regner ikke med det helt store 
deltagerantal – forventer ca. 50 personer. 

• Der er monteret ben på jollestativerne. Et stativ er midlertidigt 
sat op på havnen, sammen med en jolletrailer. 

• Opstart tænkes i år at finde sted på havnen. 
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9. Broudvalg. 

• Status på Havnekartoteket.  
Rettes elektronisk på hjemmesiden ca. hver 3 uge, og trykkes 
til udhængeskabe hver 2. – 3. mdr. 

• Skade på broanlæg. 
Her foregår der en god og positiv dialog med de implicerede. 
Knækket pæl erstattes ifm. slag af andre pæle. 

• Knækkede pæle skal udskiftes i en større omgang, da vi skal 
have hjælp fra et ramslag udefra, da HSF´s ikke kan ramme 
vore kraftigere pæle.   

    
10. Pladsudvalg. 

• Status på søsætning af både – hvorledes er det forløbet med 
udsættelsen og den senere fremrykning af søsætningen af bå-
dene ? 
54 både er sat i vandet, og det er kørt upåklageligt.  

• Der er mange rotter i vandkanten ved E-broen. LSP tager kon-
takt til kommunen som har rottefængere. 

• Slanger i dækkene på kranen skal udskiftes. Udskiftningen er i 
gang !.  

  
11. Sejludvalg. 

• CLS er betænkelig ved at arrangere Pinsestævnet på Årø p.gr.a. 
Corona-krisen. Afventer nærmere fra DS og Myndighederne.  

 
12. Klubhusudvalg. 

• Status på udlejningsaftaler af klubhuset. 

Der er foretaget 7 aflysninger af udlejninger, flere af disse er 

flyttet til senere på året. 

• Kolding Sejl Club ønsker at besøge os 31. maj – 1. juni (Pinsen). 

Sker kun såfremt der er afklaring på corona-situationen. 

• Der er øget rengøring af toiletterne. Der gøres rent 1 gang dag-

ligt.  

• Status på håndsprit etc.  

Vi har et lille lager, som der holdes godt øje med – der er bl.a. 

anbragt håndsprit til rengøring af hjælmene.  
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Flere medlemmer har ifm. søsætningerne udtrykt betænke-

lighed ved at bruge klubbens hjælme her i corona-krisetiden. 

Alternativt tillades brugen egne cykelhjælme. 

 

13. Eventuelt. IAB. 

  

Næste møder:  mandag 25. maj 2020  kl. 19.00 
mandag 22. juni 2020  kl. 18.00  

 

Haderslev d. 30. april 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 


