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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 25. januar 2021, kl. 19:00. 

Afholdt som telefonmøde.  

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) 

– afbud. 

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. 

• Der er en vældig gang i det frivillige arbejde med bl.a. at reparere 

bro, skære rør mv. Det er primært Heinrich og Kalle Jespersen, Er-

ling Basse og hans hustru Pia samt Henrik Jørgensen, som er en 

frivillig ude fra – stor ros til det arbejde der er igangsat og næsten 

afsluttet for i år. Også Marius Terp, Hans Henrik Petersen og LSP 

er godt i gang med bl.a. Kabyssen. JF har ryddet op i rørskoven 

langs diget, hvor det flød med diverse træaffald. 

• Forslag til nyindretning af køkken i kabyssen. Arbejdsgruppen – 

NE, LSP og CM havde lavet et forslag, som udsendtes inden besty-

relsesmødet. Forslaget blev kommenteret, og planen for ombygnin-

gen blev i store træk godkendt. Bl.a. blev der foreslået et større 

skab ved vasken. Det giver muligheden for aflæggeplads ifm. op-

vask.  

 

4. Næstformanden. 

• Idrætssamvirke. 
Coronaen er det helt store emne når der tales i Idrætssamvirket. 
Specielt er der bekymringer omkring ungdomsarbejdet, som næ-
sten er gået helt i stå. 

• Tryg – forsikring. 
Kegnes-jollen er blevet repareret med hjælp fra forsikringen.  

• Flid – (Foreningen af Lystbådehavne I Danmark). 
Til FLID-kontingentet skal bruges: Optælling af faste pladser og an-
tallet af gæster. 

• Generalforsamling i Dansk Sejlunion. 
JF har tilmeldt sig Generalforsamlingen, som er planlagt til afhol-
delse d. 20. marts 2021, kl. 13 – 17 på Dalum Landbrugsskole.   
 

5. Kasserer. 

• Udsendelse af kontingentopkrævninger. 
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Udsendelserne er lige på trapperne. LSP oplyser, at nye med-
lemmer opkræves via faktura. 
LSP foreslår, at HSC skifter Sydbank ud med Arbejdernes Lands-
bank, hvilket accepteres af bestyrelsen.  
HSC har haft udgifter til håndsprit på ca. 7.000 kr. Heraf er de 
5.000 kr. dækket ind via en Covid-pulje fra Had. Kommune. 
Ekstra rengøring forsøges dækket ind i et vist omfang ved DIF. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Hidtil har det været den samlede bestyrelse, der skulle behandle 
ind- og udmeldelser af HSC. Dette er en meget langsommelig og 
besværlig arbejdsmåde, derfor er en samlet bestyrelse blevet enige 
om en ændret fremgangsmåde. LSP foreslår at GES, LSP og BSR 
står for godkendelsen, og CM udtrykker ønsket om at ”kigge med”.   

• HSC´s hjemmeside – info om arbejdet med den nye web-site. 
Der er oprettet en aktivitetskalender, som viser HSC-aktiviteter og 
bookinger af klubhuset. Kalenderen er oprettet i en Google kalen-
der, og rækker lige så langt frem, som man kan ønske det. 

• Langtidsparkerede både på vinterpladsen – hvad er status nu ?. 
Teksten tilpasses i regulativet af CM + BSR. Teksten rettes til, at 
både må stå på vinterpladsen i maks. 3 år. Opstår behovet for en 
længere periode end 3 år, skal der skriftligt ansøges om en forlæn-
gelse, og lige så om den ønskede forlængelsesperiode. Aftalen 
skal skriftligt godkendes af bestyrelsen. 
Vi har oplevet, at både har stået mere eller mindre urørte på vinter-
pladsen i 15 år eller mere.  

• Sponsorbreve. 
BSR har formuleret breve til både vore mangeårige og mulige nye 
sponsorer. Disse godkendes. 

• Billeder til hjemmesiden. 
BSR efterlyser billeder til hjemmesiden for at levendegøre sitet.  
CM har flittigt bidraget med billeder fra aktiviteter omkring klubhu-
set. 
Et ønske er stemningsbilleder fra vores smukke fjord/tursejladser, 
og actionbilleder f.eks. fra sejladser i ungdoms- og jolleafdelingen 
eller sejlerstævner i det hele taget, hvor HSC-medlemmer deltager.  

• Voksen-jollesejlerne. 
NE og Peter Hoeck holder et vågent øje med, at sejlere og joller 
ved Søsportscenteret er medlemmer/registreret i HSC. 
 

7. Medlemsforhold – IAB. 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Aktiviteter 2021. 
NE oplyser, at der arbejdes med forbedringer på jollegaragerne og 
jolleparkeringen i Søsportscenteret 
NE sender billeder/video/droneoptagelser fra bl.a. Havnen og stæv-
ner i 2020. 
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9. Broudvalg. 

• Havnekartotek – opdateret version klar til ophængning i udhængs-
skabe og up-load på hjemmesiden. 

• Havnekontrol hvem gør hvad, nu da vi ikke længere har Bruno som 

”tovholder”. Endvidere bliver det svært at "hyre" kontrollører, så 

længe vi er forhindret i at mødes.  

BSR prøver at finde en Bruno-version af en brovagtskalender. Al-

ternativt sørger for en Havnekontrolkalender på hjemmesiden un-

der Udvalg > Havnemester > Havnekontrollører. 

• Ændring af "Regulativ for broer, kraner og vinterplads" § 7 stk. 2 

ændres til: Båden skal normalt være fortøjet strømret som følger: 2 

FORTØJNINGER STYRBORD TIL INDHALERPÆLE, 2 FORTØJ-

NINGER BAGBORD TIL BROEN. Havnemester kan i samråd med 

Pladsmester bevilge undtagelser fra reglen ved E-Broen og D-

broen, dette kræver dog skriftlig ansøgning. Klubben forventer, at 

bådejeren eller en af ham bemyndiget person dagligt tilser båden, 

fortøjninger og affendring. 

    
10. Pladsudvalg. 

• Planlægning af søsætningen 2021. 
Som det vil fremgå af Aktivitetskalenderen, så er den første plan-
lagte søsætning i weekenden d. 10. – 11. april og 5 weekender 
frem til og med d. 8. – 9. maj – alle lørdage/søndage kl. 9 – 16. 
Fremgangsmåden er den samme som ved optagningen, at båd-
ejerne aftaler dag og tid med pladsmester Heinrich Jespersen. De 
store både, der kom op sidst, skal først søsættes, dernæst følger 
øvrige både i omvendt rækkefølge af optagningen.  

• Kontrol af løftegrej mv.  
Fa. Certex kommer på besøg onsdag d. 27. jan., og kigger på løfte-
grejet, og specielt på mastekranen. CM og HJ deltager i kontrollen. 

• HJ beretter om diverse arbejder der foregår. Det er et fantastisk 
stort arbejde der udføres af et 4-mandsteam, hvor HJ er tovholder. 
Der er skriftligt kommet rosende ord fra medlemskredsen. Disse 
oplæses af BSR ved mødet. Dejligt at se at arbejdet bemærkes. 

• El på pladsen. 
HJ oplyser til info, at der nu kun er ét stik tilbage på pladsen, efter 
at antallet er blevet forøget. 
    

11. Sejludvalg. 

• Aktiviteter 2021. 

• CLS oplyser at der pt. er stilstand i planlægning p.gr.a. Covid-19 si-
tuationen, hvor både begrænsninger og tidshorisonterne rykker ud i 
fremtiden, og dermed besværliggør en fornuftig planlægning. 

 
12. Klubhusudvalg. - afbud fra Svend Nielsen.  

Punkterne behandles på næste møde 

• Klubhusudvalget på hjemmesiden m. nyt bookingsystem.  
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• Status på udlejning af klubhuset. Ny booking-kalender på 

hjemmesiden – Jette Skov viser positiv interesse, men er lidt ner-

vøs ved brugen. BSR assisterer i nødvendigt omfang.  

• Mødeaktiviteter i Seniorgruppen (udsat p.gr.a. Covid-19 restriktio-

ner) 

 

13. Eventuelt. 

• JF deltog ved Poul Brix´s bisættelse. Mindeord er skrevet af JF og 

sat på hjemmesiden. 

• BSR minder om, at Generalforsamlingen 2020 indtil videre er plan-

lagt til afholdelse lørdag d. 27.03. kl. 15.00. 

Vores nuværende næstformand Jeppe Friis har valgt at trække sig 

efter en mangeårig indsats for HSC i mange forskellige arbejds- og 

udvalgsrelationer. 

Der blev endvidere fremsat forskellige alternative forslag til afhol-

delsen af GF, såfremt der fortsat er Covid-19 restriktioner.  

 

Næste møder: mandag 22.02. kl. 19.00 info om mødeform tilgår senere 

 mandag 22.03. kl. 19.00 info om mødeform tilgår senere 

 lørdag 27.03. kl. 15.00 Generalforsamling (afhænger af evt. 

Covid-19 restriktioner).     

 

Haderslev d. 7. februar 2021. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk  
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