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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 24. august 2020, kl. 19:00. 

Mødested: Klubhuset på Sydhavnsvej 1 F. 

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. 

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

3. Meddelelser fra formanden. 

• Både der henstår i længere tid på HSC´s vinterplads. 

CM, HJ og BSR har lavet en liste over både, som har henstået på 

vinterpladsen i længere tid – flere i 10 år eller mere. Listen blev 

gennemgået og kommenteret, og bådejerne kontaktes af bestyrel-

sesmedlemmerne. De kontaktes i løbet af 14 dage. Tilbagemelding 

til CM.   

• Højvandssikring med forøgelse af jordvolden. 
CM og JF har haft kontakt til kommunen, som ikke vil godkende at 
der hentes bundmateriale fra havnen. Derfor skal der hentes mate-
riale udefra.   

• Renovering af legepladsindramningen. 
Erling Basse har givet tilsagn om at grave, og Kalle Jespersen ta-
ger sig af støbearbejdet. HJ kontakter Kresten som er tovholder på 
opgaven. 

• Etablering af udekøkken ved kabyssen. 
NE vil gerne være med i teamet, og der søges efter en medhjælper 
uden for bestyrelsen. Der fremkommer flere gode forslag til en in-
dendørsløsning, og disse diskuteres. LSP fremsætter forslag til in-
dendørsindretning af et ”nyt” køkken. Endvidere arbejdes der på at 
etablere en udendørsafdeling med bordplade og vask i rustfrit stål 
og en indendørsafdeling med vask, bordplade og kogemulighed 
med ovn samt energivenligt køleskab. CM tager kontakt til Egon 
Hansen vedr. bortskaffelse af nuværende køleskab. 

• Flisebelægning her og der. 
CM gennemgår forskellige steder, hvor der skal lægges ny flisebe-
lægning. Fliserne er skænket til klubben, og Kalle m.fl. påtager sig 
opgaven om udlægning af disse. 

• Renovering af nordfacaden. 
Der skal indhentes tilbud på renovering af nordfacaden på klubhu-
set. CM indhenter tilbud. 

• Forberedelser til GF 2020. Planlagt dato: 28. nov. 2020, kl. 15.00. 
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For at give medlemmerne mulighed for at få indsigt i og viden om, 

hvad bestyrelsens tanker er mht. bådstativer, skal der arrangeres 

en klubaften – gerne i løbet af september, men – Coronaen kan 

spænde ben for tanken. Som Corona-bestemmelserne er pt., så 

må vi forsamles maks. 35 personer i klubhuset. En mulighed kan 

være at vi afholder 2 medlemsmøder med et passende mellemrum, 

og så med tilmelding.  

Det blev bl.a. diskuteret om bådstativerne skal købes/lejes – eller 

måske skal begge dele være en mulighed. Det kan medlemsmø-

derne sikkert være med til at skabe klarhed over.  

 

CM kontakter firmaer som har bådstativer i deres produktion. 

• Bestyrelsens tanker om etablering af flydebroer, er udsat på ube-

stemt tid.   

• JF kontakter FLID for at få skabt klarhed for tidshorisonten for lov-

kravene til etablering af en vaskeplads.  

 

4. Næstformanden. 

• Referat fra Generalforsamling Dansk Sejlunion 

JF beretter om generalforsamlingen i DS. Der var kun ganske få 

klubber repræsenteret p.gr.a Coronaen.  

Formand Line Markert blev genvalgt. 

Regnskabet blev gennemgået og vedtaget. 

Regionskredsene synger nok på sidste vers. Et lokalt initiativ tyder 

dog på, at der kan etableres et regionalt samarbejde i det gamle 

Region Syd.  

• Referat fra Generalforsamling FLID 

JF og BSR har været til GF i FLID. Der blev runddelt et print fra be-

styrelsens beretning, så bestyrelsesmedlemmerne kan følge med i 

gennemgangen.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi nyder mange fordele af med-

lemskabet i FLID, eks. konsulentbistand vedr. broer og deres vedli-

gehold, og på miljøområderne som efterhånden er blevet et stort og 

komplekst område. 

• Afrensning af bundmaling, Indkøb og distribution. 

JF fremviser et tilbud på udstyr til afrensning. Der indhentes tilbud 

fra flere firmaer.  

Der er enighed om, at der skal opkræves leje for udstyret f.eks. 50 

kr. for udstyr og slibemateriel efter forbrug.  

• Betalingsautomat. 

LSP indleder med at fortælle, at vores anlæg bliver ændret til tråd-
løs betaling. Udskiftningen forventes foretaget d. 27. august. 
JF ønsker en manual anbragt ved maskinen, så de der skal rette 
fejl på systemet, har en retvisende og opdateret vejledning. 
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Der blev nævnt flere fejltyper, men - ofte er det en fejl 40 (menne-
skelig fejl). 
 

5. Kasserer. 

• Info om Mobil-pay-løsning, som HSC har tilkøbt. Gennemgang af 
mulighederne med det nye system. 

• Der skal laves en liste for ydelserne, og betalerne skal skrive hvad 
ydelsen dækker. Husk også at navn skal skrives af afsender. LSP 
kontakter Mobilpay DK for at høre om det kan laves, så det sker 
automatisk ifm. afsendelsen af betalingen. 

• Forskelligt er under reparation på pladsen. 
  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er siden sidste bestyrelsesmøde indmeldt 7 nye medlemmer, 
og ingen udmeldelser. 

• HSC´s hjemmeside. 
HSC´s mangeårige web-redaktør Bruno Junker, har meddelt besty-
relsen, at han ønsker at stoppe med jobbet ved årets udgang.  
BSR – som er vores web-master fremviser et forslag til en joban-
nonce som ny web-redaktør. Denne godkendes og lægges ud på 
hjemmesiden og sendes ud til medlemmerne via e-mail. 

• Procedure ifm. medlemmers dødsfald. 
Alle skal sendes en bårebuket. 

Beslutninger vedr. ovenstående skal findes frem i tidligere refera-

ter, så alle i bestyrelsen kender til proceduren. 

 
7. Medlemsforhold. IAB. 

 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Kort referat fra stævnet på Had. Havn 
Sønderjysk Open m. 17 deltagere i 4 bådklasser. HSC fik megen 
ros for arrangementet. Flere af deltagerne var positivt overraskede 
over, at der kunne arrangeres kapsejladser i en gammel industri-
havn. 
NE fortæller om andre arrangementer i det syd- og sønderjyske 
område. 

• Dam Cup på Dammen afholdes i weekenden 29.- 30. august. Der 
er pt. 18 både tilmeldt. Deltagerne kommer længere og længere 
væk fra. NE mener at det kan være Corona-relateret. 

• Der er pt. udfordringer med at skaffe ledere og hjælpere til Ung-
domsafdelingens arrangementer. Det er både på Dammen og ved 
stævner i øvrigt. Udfordringerne frygtes at øges, når NE stopper 
som leder af Ungdomsafdelingen ved GF i 2021. Der tales om 
manglende klubånd – hvad gør vi ???. Kan et infomøde løse op på 
udfordringerne ??? 
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9. Broudvalg. 

• Referat fra mødet med firma Bro-Lars. 
Konklussionsreferat fra mødet er rundsendt til flere i bestyrelsen. 
Bro-Lars har lovet at vende tilbage i indeværende uge (uge 35). 

• Havnekontroller. 
GES informerer om udfordringerne med at få havnekontroller til po-
sterne. Der er MEGET få der vil give klubben en hjælpende hånd 
med at få løst den opgave. Også her kan der tales om manglende 
klubånd. Gode ideer modtages meget gerne fra medlemskredsen. 
    

10. Pladsudvalg. 

• HJ orienterer om status på kranførersituationen. 
Mulige nye kranførere er Henrik Poulsen og Per Fløjstrup. Dette af-
klares endeligt, når de har klaret kranførerkurserne. Jan Gejken har 
vist interesse og kontaktes af CM.  
Gunnar Friis vil betjene kranen ved de stationære løft.  
Kurt Sørensen og Jørgen Rosenkilde er fortsat en del af kranfører-
teamet.  

• Vedr. bådoptagning så startes der d. 10.-11. okt. med de store 
både. Herefter kører optagningen i 5 weekender frem. Sidste op-
tagning er d. 7.–8. november. Se meddelelsen fra udvalget på 
HSC´s hjemmeside !!!. 

• HJ foreslår en afslåning af siv i det sene efterår. Det vil kræve et 
indkøb af noget materiel. LSP tager kontakt til Smeden i Kestrup. 

 
11. Sejludvalg. 

• Haderslev Fjords Blå Bånd 29. – 30. august 2020. 
 Der aftales et maks. deltagerantal på 25 personer p.gr.a. Corona. 
   
12. Klubhusudvalg. 

• Udlejning af klubhuset sommer/efterår. 

Flere udlejninger er blevet aflyst, men flere afholdes på et senere 

tidspunkt, når der er kommet styr på Corona-pandemien.   

• Der er opstået en skade på nordsiden af klubhuset. Reparation er 

aftalt. 

 

13. Eventuelt. 

• CM runddeler en opgaveliste med ting der skal klares i løbet i efter-

året. 

• NE foreslår bestyrelsen en rundtur på havnen for de der har tid.  

Onsdag d. 2. sept. kl. 10.00 blev aftalt. 
  

Næste møder :  mandag 28.09 kl. 18.00 

mandag 26.10 kl. 19.00  

mandag 23.11 kl. 19.00 
lørdag    28.11 kl. 15.00 Generalforsamling  
mandag 07.12 kl. 18.00     
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Haderslev d. 3. september 2020. 
Med venlig hilsen 

 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 


