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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 26. oktober 2020, kl. 19:00. 

Mødested: Klubhuset på Sydhavnsvej 1F. 

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. IAB 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

• Underskrivelse af referater. 
 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Evaluering af medlemsmødet d. 24.10.2020, kl. 13.00. 

Medlemsmødet blev med meget kort varsel aflyst p.gr.a. Covid-19 

situationen. Det var nye og strammere begrænsninger i antallet af 

deltagere i møder, der blev udmeldt af Regeringen og Sundheds-

myndighederne, der gjorde en aflysning nødvendig.  

JP-Yacht kommer gerne igen ved næste mulighed.   

• Evaluering af Standerstrygningen d. 24.10.2020, kl. 14.30. 

Ca. 15 medlemmer var mødt frem, og lyttede til CM´s tale, som kan 

ses på hjemmesiden. 

• Forberedelse til GF d. 28.11.2020, kl.15.00. 

Bestyrelsen blev efter en kort debat enige om, at udsætte GF på 

ubestemt tid, igen p.gr.a. Covid-19-situationen.  

Regnskabet udsendes til info til medlemmerne via Conventus, og 

lægges endvidere på hjemmesiden – sikret m. password. 

BSR sætter annonce i dagspressen (Haderslev Ugeavis) i uge 46, 

samt meddeler udsættelsen til medlemmerne via Conventus og på 

hjemmesiden. 

 

4. Næstformanden. 

• Strøm på broer og på vinterpladsen. 
JF fremsætter forslag til emnet, som blev diskuteret.  
Iht. vores regulativ, må der ikke være strøm på pladsen i vinterhalv-
året.  
Der er fremsat ønske om, at der kunne være tændt for strømmen 
på vinterpladsen en lørdag eller søndag én gang om måneden. 
Dette ønske kan ikke imødekommes. Ved henvendelse til Plads-
mesteren kan der etableres strøm via en bi-måler. 
Der tales bl.a. om, at der fremadrettet bør opkræves strøm for fast-
liggere ved broerne. 
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5. Kasserer. 

• Status på regnskabet. 
LSP fremlægger udkast til årsregnskabet. Regnskabet fremsendes 
til revisorerne i løbet af uge 44.  

• Mobil-pay – konteringer. 
LSP har nogle udfordringer med konteringer, som foregår via mo-
bilpay. Der skal ved betalingerne oplyses de rette kontonumre til 
brug for LSP.  
  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Anmodninger om indmeldelser tilsendes fremadrettet til hhv. For-
mand, Næstformand, Kasserer og Havnemester for accept.   

• HSC´s hjemmeside – info om arbejdet med ny web-site. 
BSR præsenterer to tilbud på et muligt samarbejde om vores nye 
hjemmeside. Tilbuddene er afgivet af DGI og Uniquepixel.  
BSR og Lars P. (vores nye web-redaktør) har lavet et skema med 
hhv. fordele og ulemper ved de to tilbud. Skemaet blev gennem-
gået og diskuteret.  
Begge tilbud indeholdt en facebook-del, som hurtigt kan opdateres 
af de der bliver udset til opgaven. Det vil være webmaster og 
webredaktør i det indledende.  
Valget faldt på tilbuddet fra Uniquepixel, som vil opbygge og over-
flytte vores web-site til programmet WordPress. Et program der gør 
det muligt at opbygge et mere nutidigt web-site, og et program som 
vores mangeårige web-redaktør Bruno Junker også har anbefalet 
til opgaven. 
Der vil blive arbejdet på, at få et nyt web-site op at køre inden års-
skiftet.  
 

7. Medlemsforhold. IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Der er afholdt klubmesterskab for MOW-jollerne med god delta-
gelse. 

• NE har haft møde med DS om problemerne med at finde afløser til 
bestyrelsesposter. Er også gennemgået sammen med CM og JF. 

• NE gør opmærksom på, at der pt. eksisterer 2 Facebook sider in-
den for jollesejlerne. BSR mener, at vi bør samle disse sider under 
ét på klubbens nye web-site.   

• Aktiviteter 2021.  
Her er det pt. meget vanskeligt at langtidsplanlægge, men der hol-
des en tæt dialog med klubberne i Sydkredsen om aktiviteter i 
2021. 

  
9. Broudvalg. 

• Broformænd 2021. 
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GES omtaler en ønsket mulig rokering af broformændene, så båd-
plads-antallet bliver mere ligelig fordelt mellem bro-formændene. 
 

10. Pladsudvalg. 

• Info om bådoptagningen på nuværende tidspunkt. 
Tidsbestillingssystemet ser ud til at virke rigtig godt, og de vil blive 
fastholdt fremadrettet. 
Der er ros til vores nye kranfører Per Fløjstrup, og til de ”gamle” for 
et godt samarbejde omkring bådoptagningen.  
Vi forventer yderligere to nye kranførere til teamet til forårssæso-
nen. 

• HJ har indkøbt og plantet 60 havtorn-planter. 

• Løftestropper bliver forventeligt kasseret ved det forestående syn af 
disse. 
HJ foreslår alternativt indkøb af 2 sæt 9 m. lange stropper, for at 
minimere tidsforbruget ved op- og nedtagning af bådene. Indkøbet 
godkendes. 

• HJ gør opmærksom på problemer med overfladevand bag de røde 
skure. Dræn omtales som en løsning. 

• Vandhanerne på vinterpladsen bør ensartes, så tilslutningsstud-
serne bliver af samme størrelse. Dette arbejde sættes i værk. 

• Hjælme anbringes i en ny kasse – som laves af flagmastelauget.  
    

11. Sejludvalg. 

• Aktiviteter 2021. 
Også i sejludvalget er det pt. meget vanskeligt at planlægge noget 
fremadrettet p.gr.a. Covid-19.  
Udvalget er klar til - med kort varsel - at få sat gang i diverse aktivi-
teter, når Regeringen og Sundhedsmyndighederne tillader det. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Status på opvaskemaskinen. 

Opvaskemaskinen er blevet repareret, og arbejdet er godkendt af 

flere udvalgsmedlemmer. 

• Mødeaktivitet i Seniorgruppen 

Der er også her store udfordringer med planlægning fremadrettet 

p.gr.a. Covid-19. 

Det samme gør sig gældende ifm. udlejningen af klubhuset. 

 

13. Eventuelt. 

• Der er konstateret forskellige oplysninger omkring camperpladsens 

åbningstider sommer/vinter på danske og tyske websider. CM un-

dersøger, og får oplysningerne tilrettet til det faktuelle. 

  

Næste møder:   lørdag  28.11 kl. 15.00 – Generalforsamling.  

 – udskydes på ubestemt tid p.gr.a. Covid-19 situationen. 
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mandag  07.12 kl. 18.00.     
 

Haderslev d. 2. november 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 
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