
 
 

Side 1 
 

Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 7. december 2020, kl. 19:00. 

Afholdt som telefonmøde p.gr.a. Covid-19. 

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) - afbud og Svend Niel-

sen (SN). 

1. Tilføjelser til dagsordenen. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

• Underskrivelse af referater – udsættes til næste mulighed for fysisk 
mødeaktivitet (Covid-19 restriktioner). 
 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Siden sidst. 

• CM har haft en samtale med Thorkild Gude Had. Havn. vedr. mulig 

uddybning af Had. Havn. Der foretages undersøgelse af steder 

hvor uddybning er på krævet. 

• Båden ved siden af Chr. Fynbo´s er blevet hentet og taget op af 

havnen, og kørt væk. 

• Der ligger en båd med blå presenning over for Lars S.P. - hvem er 

ejeren ???  

 

4. Næstformanden. 

• JF oplyser efter møde i Idrætssamvirket, at der er meget bøvl i 
mange foreninger p.gr.a. Covid-19. 

• Kontakt til FLID vedr. firma som skrotter både. Ikke umiddelbart no-
get positivt. 

• El-målere-bimålere – pris 6 stk. ca. 4.000 kr. De må ikke kunne 
nulstilles ! LSP kontakter Abrahamsen i HSF vedr. priser. 
 

5. Kasserer. 

• Forslag til omlægning af tidspunkt for generalforsamling (sidste 
halvdel af oktober), opkrævningstidspunkt for kontingent m.m. (før-
ste halvdel af november) og tidspunkt for udmeldelse af klubben 
(31. oktober). På den måde bliver der bedre sammenhæng mellem 
regnskabsår og kontingentopkrævning m.m. 
Dette kræver at der indsendes et forslag til GF. HUSK til den ud-
satte GF til foråret (forhåbentlig til marts !). 
Der udarbejdes et konkret forslag til GF. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 



 
 

Side 2 
 

Siden sidste bestyrelsesmøde som var d. 26. okt. 2020, er der ind-
kommet 6 anmodninger om medlemskab i HSC. Videresendes til 
accept ved CM, JF, LSP og GES.  
Der er kommet 1 udmelding. 

• HSC´s hjemmeside – info om arbejdet med den nye web-site. 
BSR fortæller at arbejdet går planmæssigt, og at han har fundet en 
god afløser uden for klubbens medlemskreds, som afløser Bruno 
Junker som stopper efter 8 år som HSC´s web-redaktør. 
Det nye look forventes at køre før jul. 

• Langtidsparkerede både på vinterpladsen – hvad er status ???. 
Punktet blev drøftet igen – og der er stadig flere der mangler at ind-
sende policeoplysninger. CM og BSR aftaler at mødes for at få 
”hullerne” lukket. 

• Henrik Paulsen – ny kranfører har spurgt til betaling af kranfører-
certifikat til + 30 tons.  
Det undersøges om vores mobilkran kan sættes ned til 30 tons. Vi 
har ikke brug for mere end maks. 30 tons. Heinrich J. kontakter 
Åkerberg !   
 

7. Medlemsforhold – IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Aktiviteter 2021. – afbud fra NE. 
Der er pt. ikke planlagt aktiviteter p.gr.a. Covid-19 situationen.  
NE har sendt følgende info via sms: 

• Betræk til joller er blevet vasket. 

• Der er foretaget oprydning/nyindretning af jollegaragen. 

• Der er solgt én MOW-jolle – én er stadig til salg !!. 

• Der er foretaget service på følgebåde.  
  
9. Broudvalg. 

• Havnekartotek – opdateret version til ophængning i udhængeskabe 
og up-load på hjemmesiden. Er klar til offentliggørelse i starten af 
2021. 

• Bådejer har ikke fået fjernet båd efter aftale med GES. GES kon-
takter IGEN !!! 

• FIKUMDIK – hvem er ejeren ? 
BSR oplyser at der pt. er 2 der ejere båden. BSR undersøger hvem 
der er den egentlige ejer. 

• Broformænd 2021. 
Nye broformænd vælges på GF. Der kommer en ny fordeling såle-
des, at antallet af bådpladser bliver mere ligelig mellem broformæn-
dene.  
    

10. Pladsudvalg. 

• Info om forløbet af bådoptagningen 2020. 



 
 

Side 3 
 

HJ fortæller at efterårets bådoptagning er gået meget tæt på per-
fekt. Bådejerne har været tilfredse med at skulle aftale optagnings-
tidspukt med HJ. 
Klubbens nye kranfører Per Fløjstrup er kommet rigtig godt i gang 
med jobbet, og to nye kranførere i gang med at erhverve sig de 
nødvendige certifikater. 

• Info om pæleknækningen d. 28. nov. 2020. 
Der kan ses en billedserie og en lille video på den nye hjemmeside, 
fra pæleknækningen 

• Enkelte både kan få dispensation af Havnemester/Pladsmester for 
strømret placering ved broerne i vinterhalvåret. SKAL aftales i hvert 
enkelt tilfælde !. 

• Strømkabler til båden skal være min. 1.5 # - og i ét stykke. Ellers 
skal de samles med en vandtæt boks, ellers springer sikringerne 
ved fugt. 

• El-skabet på pladsen skal forsynes med flere el-stik. HJ tager kon-
takt til Hans Henrik P.   
    

11. Sejludvalg. 

• Aktiviteter 2021. 

• Der er endnu ikke foretaget nogen planlægning p.gr.a. den eskale-
rende Covid-19 pandemi. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Status på udlejning af klubhuset. = 0. 

• Mødeaktivitet i Seniorgruppen (udsat p.gr.a. Covid-19 restriktioner) 

• Opfyldning af håndsprit foretages af SUS. 

 

13. Eventuelt. 

• Vedr. rotter, så er fælderne klappet, men rotten/rotterne er væk. Ny 

type fælder er indkøbt og opsættes strategisk. 

 

Næste møder : 

• mandag 25. januar 2021, kl. 19.00 – forventes afholdt som 
tlf.møde. 

• mandag 22. febr. 2021, kl. 19.00 – placering afventes. 

• mandag 22. marts 2021, kl. 19.00 – placering afventes 

• lørdag d. 27. marts 2021, Generalforsamling, kl. 15.  
BEMÆRK - kun hvis det er muligt ift. Covid-19.  

Haderslev d. 23. december 2020. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 


