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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 25. maj 2020, kl. 18:00. 

Mødested: Hans Tausens Vej 24, 6100 Haderslev. 

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. 

• Tiltag ifm. den forlængede coronakrise. Nu forlænget frem til 8. juni 

2020. 

• Standerhejsningen blev gennemført den 16. maj som et delvist vir-

tuelt arrangement. Ligger på hjemmesiden. 

• CM har d.d. kontaktet DS og de henviser til meddelelse udsendt d. 

13. maj, hvor der bl.a. står, at klubhuse må benyttes til bestyrelses-

møder. 

• Der er foretaget 1. års eftersyn på vores nye bade- og toiletbyg-

ning. Der er noteret følgende ting ifm. eftersynet. 

o Alle dørhåndtag er nu sikret med Loctite. 

o Det forsænkede areal i brusenichen i det første rum til højre 

forøges inden for kort tid. 

o Afløbet i gangarealet ved udslagsvasken bliver sænket. 

o Nogle af bruseautomaterne har været ude af drift. LSP har 

kontaktet BEAS for at få løst problemet. Automaterne skiftes 

på garantien. 

o Det hvide gelænder får en ekstra gang maling. 

o Næste eftersyn er 5-års eftersynet. 

 

4. Næstformanden. 

• TRYG forsikring. 
JF har aftalt en afslutning på en forsikringsskade på en af vore 
medlemmers både. 

• Klubtøj. 
Klubtøjet er nu klart, og kan købes hos Davidsen A/S på Bygnaf. 
Der bliver lavet en præsentation på klubbens hjemmeside, hvor der 
også vil være en bestillingsseddel. 

• Nordkaj pladser – se også Broudvalg. 
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Had. kommunes medarbejder på havnen, har kontaktet CM vedr. 
pladser på Nordkajen og et evt. mageskifte med pladser på Nord-
kajen. 
Ved en gennemgang af kontrakten med Had. kommune, konstate-
res det, at der for både på Nordkajen kræves både ansvar- og ka-
skoforsikring. Dette punkt vendes i bestyrelsen, og efterfølgende 
med Had. kommune. Hele kontrakten skal gennemgås meget nøje, 
og det er aftalt at CM, JF og GES tager sig af dette. 

• Danmarks kort. 
JF har modtaget et antal Danmarkskort fra FLID. Et eksemplar op-

hænges på tavlen i klubhuset, når dette igen bliver tilgængeligt. 

• Flag fra DS er ankommet, og ligger klar til udlevering. Kontakt ven-

ligst et bestyrelsesmedlem. Flaget giver lov til at ligge ved både 

DS- og Danske Tursejlere´s bøjer i de danske farvande.  

• Sejl sikkert - Søsportens SikkerhedsRåd. 

JF har ophængt diverse sikkerhedsanvisninger fra SSR. 

5. Kasserer. 

• Status på kontingentindbetalingerne. 

Indbetalingerne følger mønsteret fra tidligere år. Der er pt. et min-

dre udestående i kontingenter. 

• LSP fortæller om de nye muligheder vi har fået med betaling via 

mobilpay. Bliver klar til ibrugtagning inden længe. 

• Kortbetalingsanlægget – status !  

Udstyret bliver opdateret. Trådløs betaling hører med til opdaterin-

gen. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
1 udmelding, 3 indmeldelser. 

• Status på tilbagemeldinger på medlemsopdateringen. 
Der er 11 bådejere, der endnu ikke har meldt opdateringer tilbage 
trods flere skriftlige henvendelser. Det aftales at disse kontaktes 
personligt af medlemmer af bestyrelsen. 

• CM og BSR undersøger evt. sanktionsmuligheder over for de båd-
ejere der har haft deres både liggende urørte på vinteropbevarings-
pladsen i flere år.  

• Breve til sponsorer/annoncører. Forslag fremlægges.  

Forslaget godkendes og brevene udsendes i løbet af uge 23/2020.  

• Kranførerteamet. 

3 af HSC´s mangeårige kranførere fra vores ihærdige kranfører-

team, har valgt at stoppe efter forårets søsætninger. 2 p.gr.a. alder 

og én p.gr.a. sygdom. 
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Klubben er de 3 en stor tak skyldig for mange års tro tjeneste, og 

HSC vil vise anerkendelsen for dette ved GF til efteråret. 

De 3 afgående kranførere har tilbudt at hjælpe klubben, indtil nye 

afløsere er fundet, hvis behov skulle opstå, og det vil der med sik-

kerhed komme. 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere interesserede medlemmer, 

som viser en meget positiv interesse for at blive en del af vores 

kranførerteam. Det er :  

- Henrik Paulsen – som BSR har mailet og talt med, og som 

får en uddannelse som kranfører til mobilkran ved Bered-

skabsstyrelsen til efteråret. 

- Per Fløjstrup – som CM har talt med, og som ønsker at 

blive en del af kranførerteamet. 

- Jan Geiken – som også har vist interesse for at blive en 

del af kranførerteamet. 

Da flere af ovennævnte emner først erhverver deres kranfø-

rercertifikater til efteråret, skal der tænkes i mulige løsninger 

på den udfordring.  

Men – rigtig dejligt at opleve den positive interesse der er fra 

flere af vore medlemmer, for at hjælpe HSC med at løse kran-

føreropgaverne. 

 
7. Medlemsforhold – IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Sejladserne både på Dammen og på Havnen er kommet godt i 
gang. 

• Standerhejsningen på Dammen blev foretaget samme dag som på 
havnen, og i al stilhed. 

• Der er indkøbt en rebstige til optagning af sejlere der er faldet i van-
det og/eller kæntret. 

• Der blev talt om bemanding af ledsagefartøjet ved arrangerede 
kapsejladser. Bestyrelsen beslutter, at der ved klubarrangerede 
træninger er et bemandet ledsagefartøj ved træningerne. 

• Status på sommerlejren 2020. 
Sommerlejren 2020 er aflyst p.gr.a. corona-krisen. Der forsøges ar-
rangeret et Sønderjysk Open i stedet for d. 7. – 8. august. Stævnet 
bliver afholdt på havnen. 

• NE foreslår en bestyrelsesrundtur til efteråret på klubbens arealer, 
for at give mulig gensidig inspiration. 

   
9. Broudvalg. 

• Status på Havnekartoteket. 
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Der er foretaget en del opdateringer på Havnekartoteket. Disse vil 
blive ophængt i udhængsskabene, og efterfølgende lagt på hjem-
mesiden. 

• Nordkajen.  
Henset til at vi har en del ledige pladser foreslås det, at vi frigiver 6 
pladser til kommunen. CM, JF og GES sætter sig sammen, og fin-
der ud af et forslag som fremlægges for den samlede bestyrelse, 
inden der indledes forhandling med Had. kommune.  
Samtidig afventer vi udspil fra kommunen med hensyn til det til-
budte mageskifte. HSC er positiv over for et muligt mageskifte. 

• Optagning af pæle og ramning af nye. Arbejdet skal kvantificeres 
og igangsættes.  
 GES og LSP tager kontakt til et firma for at få sat opgaverne igang.   

• Havneopkrævning: hjælp ønskes til at få sat dette i værk. 
BSR fremstiller et kalenderark, hvor klubbens medlemmer kan 
meddele tidsrum, hvor de vil hjælpe klubben med at kontrollere, at 
gæstesejlere og autocampere har betalt for overnatninger. 

    
10. Pladsudvalg. 

• Status på søsætning af både – hvorledes er søsætningen forløbet 
med det nye tiltag med tilmelding til søsætning ? 
Det har kørt fantastisk godt, og grunden til det, skal primært ses 
ved, at medlemmerne i år p.gr.a. corona-krisen, har skullet bestille 
tid ved pladsmanden. Princippet forsøges gentaget til bådoptagnin-
gen til efteråret. 

• Nemmere opkrævningsmulighed af ydelser på Havnen, eks. Kran-
løft, salg af standere etc. Foreslår eks. via mobilpay. 
Mobilpay-betalinger bliver snart en mulighed. Det er sat i gang. 

• Erling Basse har tilbudt sig som traktorfører for HSC. Bestyrelsen 
siger tak for tilbuddet, og Erling er nu en del af traktorførerteamet.  

  
11. Sejludvalg. 

• CLS afventer udmelding fra myndighederne, om mulighederne for 
at afvikle årets ”Blå Bånd” til Assens.   

 
12. Klubhusudvalg. 

• Status på udlejningsaftaler af klubhuset. 

Der er en del afbestillinger, også en del flytninger til senere på året. 

• Øget rengøring af toiletterne. Status på håndsprit etc. 

Det synes som om den øgede rengøring har en god effekt, og klub-

ben har sikret sig et fornuftigt lager af håndsprit. 

• Der skal fremadrettet opsættes en håndspritdispenser ved alle 

håndvaske ved siden af sæbeautomaten. 

• Mht. til rengøring i højsæsonen, tages det op i løbet af sæsonen. 

 

13. Eventuelt. 
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• JF foreslår Søsportscenteret som mødested for næste bestyrelses-

møde. Dette besluttes.  

• Havneguiden skal rettes til. BSR tager kontakt for at få opdateret 

symboler etc. 

• Legepladsens randbegrænsning erstattes af fundablokke med en 

topplanke i lærketræ 

• Bestyrelsen henstiller til at taget på den store lade løbende udskif-

tes af den pågældende ejer, efterhånden som behovet opstår, og at 

tagdækningen bliver ensartet i farve og bølgeform. Et tag er skiftet. 

Der gøres opmærksom på, at eternittage skal køres i deponi i Vo-

jens. 

• Når HSC Googles, fremkommer Erik Ejlertsens tlf.nr. ét eller andet 

sted. BSR kontakter rette vedkommende. 

• NE spørger til faciliteterne ved kajakklubben, når de flytter. Der vi-

des endnu ikke hvad der skal ske med disse.   

 
Næste møde:  mandag 22. juni 2020 kl. 19.00 - ved Søsportscenteret !!! 
 

Haderslev d. 30. maj 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 


