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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 22. juni 2020, kl. 19:00. 

Mødested: Søsportscenteret, Damstien 28, 6100 Haderslev. 

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

(LSP) – afbud, Benny Skødt-Rasmussen (BSR), Heinrich Jespersen (HJ), Gert Kloth 

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

elsen (SN). 

1. Tilføjelser til dagsordenen - IAB. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

• Underskrivelse af referaterne fra de tidligere ”Corona-møder”. 
 

3. Meddelelser fra formanden. (afbud). 

CM har meldt afbud til dette møde. Punkterne fremlægges af JF. 

• Status på corona epidemien. 
Retningslinierne er helt opdateret på vores hjemmeside. 
Det besluttes at der skal foretages 2 x daglig rengøring af toiletter 
og baderum. SN kontakter SUS. Det er månederne juli og august 
der skal aftales for i første omgang. 

• Dige omkring klubhuset. 
CM har haft kontakt et firma omkring opstamning af slam fra hav-
nen til brug for et dige. Den løsning blev alt fordyr. HJ har talt med 
Erling Basse, som kan skaffe jord til projektet.   

• TRYG afgørelse på byggeriskade. 
Vedr. overgravede kabler ifm. nybyggeriet. Der er lavet et forlig, 
med forsikringen, der betales ½ skade af hver (HSC og TRYG- for-
sikringen).  

• HSC Følgebåde. 
Peter Hoeck har lavet en fin instruks for anvendelsen af HSC´s føl-
gebåd. NE tager kontakt til Bruno for at få lagt instruksen på hjem-
mesiden.  

 

4. Næstformanden. 

• Idrætssamvirke strategi. 
JF har været til møde i idrætssamvirket. Det var det første møde i 
ca. 3 mdr. Der er enighed om, at der skal laves et større offentlig-
hedsarbejde, så samvirket og arbejdet i samvirket bliver synliggjort. 

• Bundmaling miljøbestemmelser og indkøb af grej. 
Nye regler for bundmaling. 
Der er kommet et lovkrav om brug af sikkerhedsudstyr, som kom-
mer til at gælde for 2021. Udstyret koster ca. 9.000 kr. og bestilles 
af JF.  
Der laves en instruks og fastsættes en lejepris for udstyret, når det 
er klar til ibrugtagning.  
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Højtryksspuling af bådenes bunde, kan blive forbudt fra 2021. Vi af-
venter udviklingen frem til da.  

• Bådenes forsikring – ansvar- og kaskoforsikring på vinterpladsen. 
Er det nødvendigt at tegne både ansvarsforsikring og kaskoforsik-
ring ?. Se venligst artikel udsendt til medlemskredsen via e-mail. 
Forskellige forsikringsscenarier blev diskuteret. F.eks. en brandfor-
sikring og/eller en bjærgningsforsikring. Sporene fra Kalø-branden i 
januar skræmmer, og betyder, at vi alle må tage ved lære af den 
kedelige oplevelse de havde i Kalø Vig Sejlklub. 
Regler for både på land bør genopfriskes – eks. via hjemmesiden. 
Reglerne er til for at de skal overholdes ! 
BSR skriver på hjemmesiden. 

• Billetautomat – VIGTIGT !!! 
JF m.fl. løber mere eller mindre spidsrod til forstyrrelser på beta-
lingsanlægget. Det er IKKE ok. 
Problemerne er diskuteret med leverandøren, som hedder BEAS. 
Klubbens gæster er naturligvis meget utilfredse. 
Forskellige muligheder blev diskuteret, bl.a. betalingsmuligheder 
via mobilpay, evt. skal kuvert-systemet genoptages. 

• TRYGFONDEN tilbyder sikkerhedsstiger på bro (GES). Disse skal  
ansøges inden 31. august. CM har taget billeder af mulige place-
ringsmuligheder. GES og JF går en tur på vore anlæg for at moti-
vere ansøgningen bedst muligt. 
 

5. Kasserer. (afbud) 
  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er kommet 2 indmeldelser og ingen udmeldelser. 

• Planlægge mødeaktiviteter for efteråret. Se venligst næste møder 
sidst i referatet. 
 

7. Medlemsforhold - IAB 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 
Der er blevet afholdt et SUP (Stand-Up-Paddeling) -arrangement i Årø-
sund. Se venligst indlægget på hjemmesiden ! 

 Sommerstævnet er klart - tilmelding er begyndt. 
   
9. Broudvalg. 

• Havnekontroller. 
Der afventes en løsning med betalingsanlægget. Det ”gamle” beta-
lingssystem via kuverter eller mobilpay, kan komme i spil. Instruk-
ser skal så laves. 

• GES har haft kontakt til et firma vedr. ramning- og optagning af pæ-
lene. Firmaet kommer snarest for at besigtige arbejdet. 
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10. Pladsudvalg. 

• Brandpost på autocamberpladsen. 
HJ foreslår en brandpost på autocamperpladsen.SN tager kontakt 
til firmaet der servicerer brandslukkerne indendørs. 
Sidste nyt ! Trykladet vandbrandslukker er blevet opsat i det røde 
el-skab på autocamperpladsen.   

• Michael Budde er i gang med at handle båden der står på land. Der 
tales om sandblæsning af båden. I så tilfælde skal hele båden 
dækkes totalt af, endvidere skal pladsen hvor den står, dækkes af 
med plastik eller pressening. Projektet skal inden opstart godken-
des af CM/HJ. 
En eventuel Miljøgodkendelse af projektet blev diskuteret.  
    

11. Sejludvalg. 
Blå Bånd afholdes d. 29. august 2020. Nærmere om sejladsen udsendes 
via hjemmesiden. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Udlejning af klubhuset sommer/efterår.  

SN informerer om udlejningen. 

• Opsætning af håndspritsystemer foretages i nærmeste fremtid.  

SN og Bjarne Winther afmærker hvor håndspritterne skal opsættes. 

 

13. Eventuelt. 

JF skal til Generalforsamling i Dansk Sejlunion d. 25. juni 2020 i Middel-

fart.  HSC´s Hans Olling var frem til Generalforsamlingen medlem i DS- 

bestyrelsen som suppleant. 

Haderslev Kajakklub har meddelt, at de afholder kurser for begynderhold 

lørdag d. 15. august, hvor aktiviteterne primært vil være omkring klubhu-

set og på fjorden, og søndag d. 16. august, hvor aktiviteterne primært vil 

være ved ”kysten”, såfremt vejret tillader. Begge dage er fra kl. 08.00 – 

17.00. 

Vi anmoder vore medlemmer om at begrænse biltrafikken ved Kajakklub-

bens klubhus de nævnte dage, og være ekstra opmærksomme ved sej-

lads ind- og ud af havnen.   

 

Næste møder:  mandag 24.08 kl. 19.00 ??? - BSR er blevet forhindret ! 
mandag 28.09 kl. 18.00  
mandag 26.10 kl. 19.00 
mandag 23.11 kl. 19.00  
mandag 07.12 kl. 18.00 
  

Haderslev d. 02. juli 2020. 
 
Med venlig hilsen 
Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 


