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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 28. september 2020, kl. 18:00. 

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

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

sen (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. 
 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Seneste nyt fra DS og myndighederne om Corona-begrænsninger. 

CM orienterer om den seneste udvikling i covid-19. 

Der er et spørgsmål om at se muligheder, i stedet for begrænsnin-

ger.  

• Info vedr. både der henstår i længere tid på HSC´s vinterplads. 

Den udarbejdede liste gennemgås, og der tages aktion i hver en-

kelt tilfælde. 

Mht. Narhvalen så fastholder bestyrelsen beslutningen om at bå-

den skal fjernes inden for 14 dage. HSC tilbyder at søsætte båden 

uden omkostninger for ejer. Den nye ejer er ikke medlem af HSC. 

Medlemskab og vinteropbevaring kan ikke komme på tale. 

Regulativer for broer og vinteropbevaring bliver gennemgået om-

hyggeligt i behandlingen af ovenstående.  

BSR/CM udarbejder mindre tilpasninger til regulativet. 

• Forberedelser til medlemsmøde/møder vedr. eventuelt indkøb af 

bådstativer og transportvogn til disse.  

Dato for medlemsmødet er d. 24. oktober 2020, kl. 13.00 – med 

mulighed for gentagelse kl. 15.00 ved mange deltagere (max. 25 

personer i klublokalet). 

• HSC har modtaget et tilbud om et foredrag på en medlemsaften om 

en langturssejlads af ca. 3 års varighed. Tilbuddet lægges på 

stand-by indtil covid-19 situationen er mere afklaret. 

• Forberedelser til GF 2020.  

Planlagt dato: 28. nov. 2020, kl. 15.00. 

Som situationen er pt. er der store chancer for, at der kan fore-

komme en udskydelse af GF. Alternativt må vi se os om efter andre 

lokaliteter, hvor vi kan afholde GF på betryggende måde.  

Vi afventer udviklingen i Covid-19 situationen. 

 

4. Næstformanden. 
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• Ny betalingsautomat 
JF udtrykker stor tilfredshed med udskiftningen af betalingsautoma-
ten. Fejlkaldene er kommet ned på et meget lavt niveau. 

• Nye lovkrav til bundmaling og håndtering af disse. 
JF orienterer om det nye indkøbte udstyr. 
  

5. Kasserer. - Melder afbud til dagens møde 
  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser.  

• HSC´s hjemmeside – præsentation af ny web-redaktør. 
Der er ikke indkommet tilkendegivelser fra HSC´s medlemskreds 
om at overtage jobbet som web-redaktør efter Bruno Junker. 
BSR har derfor kontaktet en god bekendt gennem snart 45 år, som 
har god erfaring på området, og som har sagt ja til at gå ind til op-
gaven.  
Den nye web-redaktør hedder Lars P. Nielsen, bor i Mårslet, og har 
absolut ingen erfaring med sejlsport – men har masser af mod på 
opgaven.    

• HSC undersøger et muligt samarbejde med BS-R som webmaster, 
vores nye web-redaktør, og et par aktører på området, om udarbej-
delsen af et helt nyt design på hjemmesiden. 

• Præsentation af en model/skabelon for opbygningen af det nye 
hjemmesidedesign. 
 

7. Medlemsforhold. IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE beretter om aktiviteter i udvalget. Bl.a. om DamCup hvor der 
kom deltagere fra Vejle, Kerteminde, Skærbæk m.fl. 

• Status på klubbens både ved Dammen er, at de er ved at være 
godt slidte. 
NE mangler tilbagemelding vedr. budgetstatus.  

• Udvalget gør sig overvejelser om andre bådtyper. 
Flere typer bliver nævnt, og der kigges meget rundt i Sydkredsen, 
for at se hvor trenten går hen ad. 
Flydebroerne ved slæbestedet, tages op d. 20.10.2020. 
D. 22.10. tages Standeren ned ved Søsportscenteret.  

  
9. Broudvalg. 

• Info om rep. af broer mv. v/firma Bro-Lars. 
GES beretter om udfordringer med at lave aftaler med firma Bro-
Lars. Disse tages til efterretning. 

• Havnekontroller – fremadrettet. 
Der afventes at det nye forår kommer. Der er et stort håb om, at 
der kommer en bedre tilslutning i det nye år. 
    

10. Pladsudvalg. 
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• Plan for optagning er lavet for de 5 planlagte weekender hvor op-
tagningen foregår.  
Der startes op i weekenden 10. – 11. oktober. Derefter følger week-
enderne 17.–18., 24.–25., 31. okt.–1. nov. og sidste chance for op-
tagning er 7. – 8. nov. 2020.  

• Ud fra de gode erfaringer som blev gjort ved søsætningen i foråret, 
fortsættes der med tilmelding til pladsmesteren. Tilmeldingen ud-
sendes e-mail via Conventus. Så får han mulighed for at planlægge 
optagningen på en god og hensigtsmæssig måde, og bådejerne 
undgår lange ventetider. 

• HJ har indkøbt havtorn-planter til volden mod cirkuspladsen. 

• Det foreslås at vi skal have indkøbt bi-målere til brug ved både hvor 
der beboes gennem længere perioder. Forslaget vedtages. 

• Højvandssikringer indkøbes iflg.a. 
    

11. Sejludvalg. 

• Info fra Haderslev Fjords Blå Bånd 29. – 30. august 2020. 
Blå Bånd blev afviklet på en fin måde, bl.a. ved hjælp af en ap som 
CLS havde fundet frem. 6 både var til start i kapsejladsen, og der 
var 5 både der fulgte med til Assens. 
Georg Tronier Hansen takkes for hjælpen med at tage bådene i 
mål i Assens.  

 
12. Klubhusudvalg. 

• Udlejning af klubhuset sommer/efterår. 

SN beretter om en meget amputeret opvaskemaskine. Der indkal-

des en erfaren servicemontør, som kommer og kigger opvaskema-

skinen efter i sømmene. 

Ved udlejning skal der ved opslag på indgangsdøren gøres op-

mærksom på, at der i lokalet må være maks. 25 mennesker. 

• Nye tagrender er monteret på nordsiden. 

• Corona-situationen og seniorkaffen om onsdagen.  

Det aftales at Onsdags Grillen fortsætter så længe der er tilslutning 

og vejrliget er til det. Det aftales fra onsdag til onsdag. 

 

13. Eventuelt. 

• CM orienterer om at flagmastelauget, Erling Basse, Kalle m.fl. har 

været i gang med at rette op på jordvold, legeplads mv. 

• HSC har haft et meget pænt besøg af både gæstesejlere og auto-

campere. Antallet af besøgende er højere end tidligere år. 

  

Næste møder :  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. 13. oktober 2020. 

Med venlig hilsen 

 
Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 

OBS !!! Pkt. til næste møde: Strøm på broer og vinterplads. 

mailto:sekretaer@haderslevsejlclub.dk

