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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 22. februar 2021, kl. 19:00. 

Mødet er afholdt som tlf.-møde. 

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. 

Rigtig mange frivillige har været flot i gang med mange opgaver på 

både broer, området omkring klubhuset og Kabyssen. Ingen nævnt 

– ingen glemt, men en kæmpe tak til alle de flittige hænder. 

Ifm. et virtuelt Formandsmøde i DS-regi, nævner CM bl.a. mulighe-

den for E-sport. Et nyt tiltag som DS tilbyder hjælp til opstart til, og 

CM ”retter blikket” mod Ungdomsudvalget og Sejludvalget. 

• Planlægning af Generalforsamlingen 2020, lørdag d. 27.03. kl. 

15.00. 

CM tror ikke meget på en åbning for muligheden af at afholde en 

fysisk GF på nævnte dato. 

Bestyrelsen afventer Regeringens og Sundhedsmyndighedernes 

udmelding onsdag d. 24. febr. inden beslutning om mødetidspunkt 

træffes. 

VIGTIGT !!! 

Via e-mail korrespondance d. 25. febr. er bestyrelsen enedes om, 

at udsætte Generalforsamling 2020 til lørdag d. 27. november 

2021, kl. 15.00. I umiddelbar fortsættelse af denne afholdes Gene-

ralforsamling 2021.  

De valgte klubmedlemmer beholder deres poster frem til denne 

dato.   

• Mulige placeringer for afholdelse af GF, såfremt der åbnes op for 

større forsamlinger. 

Ved at udsætte GF 2020 til d. 27. november 2021 håber bestyrel-

sen på, at de nuværende forsamlings-restriktioner er ophævet, så 

vi kan samles d. 27. nov. og afholde GF 2020/2021 i klubhuset. 

  

4. Næstformanden. 

• Flid – Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. 
Grænseåbning for udlændinge som ejer både beliggende i Dan-

mark. 

FLID anmoder klubberne om at vise hensyn til udenlandske med-

lemmer som måske er forhindret i at komme ind i DK p.gr.a. Covid-

19. 
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• Generalforsamling i Dansk Sejlunion d. 20. marts 2021, kl. 13 – 17. 
På Dalum Landbrugsskole. Forventes afholdt digitalt. 
 

5. Kasserer. 

• Kontingentopkrævninger – status. 
Der mangler ca. 1/10 af kontingentopkrævningerne. Er som forven-
tet. 

• Sponsorbreve/opkrævninger – status. 
LSP er i gang med at tjekke mailadresse mv. på sponsorbrevene, 
som BSR har skrevet og afleveret til LSP. Udsendes snarest mu-
ligt. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er siden sidste best.-møde kommet 2 nye indmeldelser 
Der er siden sidste best.-møde kommet 4 udmeldelser, heraf 2 stk. 
p.gr.a. dødsfald.  
 

7. Medlemsforhold. 

• På given foranledning gøres opmærksom på følgende: 

(kopieret fra Medlemskab > Medlemsregulativer). 

”Retten til en broplads, uanset betalingsform, følger det en-

kelte medlem og kan ikke overdrages. Se dog bemærkninger under 

familiekontingent (A).” 

 

”Familiekontingent (A) 

Knytter sig til et aktivt kontingent og er beregnet til ægtefæller/sam-

lever. Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og ret til at 

være gast. Er aktivt medlem og giver stemmeret ved generalfor-

samlinger. Kan ved dødsfald ændres til aktivt kontingent, hvorved 

retten til broplads bevares.” 
Medlemmer som er samlevende Aktiv og Familie-A medlem er at 

betragte som samlevende.  

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Aktiviteter 2021. 
Ligger lidt i dvale, men fortsætter med oprydning mv. i jollegaragen. 

  
9. Broudvalg. 

• Havnekartotek – opdateret version er up-loadet på hjemmesiden. 

• IT-teamet har lavet en kalender, hvor ledige uger for Havnekontrol-

lører kan ses. Kalenderen findes under Udvalg > Havnemester > 

Havnekontrollører på hjemmesiden. Tilmeldinger til jobbet skal 

sendes til Havnemesteren som tidligere, og der er åbent for tilmel-

dinger allerede nu. 
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• Info om pladserne ved broerne. 

Ledige pladser: 

- Nordsiden: 7stk. 

- Bro A: 16stk. (A-074 og A-075 inddraget til GÆST, efter aftale 

med Pladsformanden). 

- Bro B: 1stk. (Ejner Olsen har meldt sig som ny broformand og 

godkendes på førstkommende GF). 

- Bro C: 4stk. 

- Bro D + E: Ingen 

I alt 28 ledige - så der er plads til alle fra "kirkegården".  

    
10. Pladsudvalg. 

• Giver Covid-19 udfordringer mht. Kranføreruddannelserne af Hen-
rik Poulsen og Jan Gejken ??? 
HJ meddeler at HSC har følgende godkendte kranførere:  
Kurt Sørensen, Gunnar Friis, Per Fløjstrup, Henrik Paulsen og Jør-
gen Rosenkilde. 
Jan Geiken mangler den sidste prøve for at erhverve krancertifikat 
til 30 tonsmeter, som kræves til HSC´s mobilkran. Forventes medio 
2021. 

• Status på Mastekranen. 
Mastekranen skal lægges ned for at Certex kan komme og god-
kende den. 
Vi mangler medlemmer som kan hjælpe med opgaven. 
Der skal muligvis anvendes en lift for at komme op i toppen af 
mastekranen, for at løsne sikringen.  

Bådstropper til bådene er i ordre ved Certex i Vojens. 
Der er banket nye pæle ved D-broen. 
Et medlem har solgt sin båd – ingen udover HJ ved at båden er 
solgt.  

VIGTIGT ! Det henstilles til vore medlemmer ved adresse- og 
medlemskabsændring om altid at benytte det nye og meget let-
anvendelige adresse- og medlemsændringssystem der er lavet 
på den nye HSC-hjemmeside. 
Den findes i undermappen Medlemskab > Medlemmer > 
Adresse- og medlemskabsændring. 

HJ rykker igen for en prisliste til Mobilpay. 
HJ synes vi skal gøre opmærksom på, at vi har indkøbt en støvsu-
ger til brug ved rengøring af bunden på bådene. Tidligere udsendt 
meddelelse herom genudsendes.  
    

11. Sejludvalg. 

• Aktiviteter 2021. 
P.gr.a. Covid-19 situationen er planlægning ikke mulig pt. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Klubhusudvalget på hjemmesiden m. nyt bookingsystem. 
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Booking-kalender er lagt på hjemmesiden – Jette Skov som er 

klubbens udlejningsansvarlige, viser positiv interesse, men er 

endnu lidt nervøs ved brugen.  

Oversigten over udlejningen af klubhuset kan ses på 2 måder. Dels 

på Aktivitetsoversigten, og dels ved at gå ind i undermappen Ud-

valg > Klubhusudvalget > Klubhusudlejning > Bookingskema. 

Her fremkommer en bookingkalender og et bookingskema. I kalen-

deren kan der bladres til den ønskede måned (øverst til venstre). 

Her kan man se på hvilke dage der er foretaget booking af klubhu-

set. Disse er markeret med et ”Optaget”  

Er den ønskede dag for booking ledig, udfyldes bookingskemaet, 

og efter korrekt udfyldning kan skemaet sendes direkte til den an-

svarlige for klubhusudlejningen. 

• SN oplyser at bookingen er stærkt for nedadgående p.gr.a. Covid-

19, og det deraf meget begrænsede anbefalede maks. forsamlings-

antal. 

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

ner) 

 

13. Eventuelt. 

• HSC har modtaget et fint takkekort fra Mette Brix for udvist delta-

gelse ifm. Poul Brix bisættelse. 

• Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til at opføre et telt over 

en båd på vinterpladsen. Dette for at muliggøre et større reparati-

onsarbejde. 

Arbejdet forventes afsluttet inden for et år. 

Bestyrelsen giver tilladelse til at opføre det ønskede telt, i den for-

ventede periode. 

 

Næste møder:  

• mandag 22.03. kl. 19.00 info om mødeform tilgår senere 

• mandag d. 19. april, kl. 19.00 

• onsdag d. 26. maj, kl. 19.00 

• mandag d. 28, juni. Kl. 19.00 

  

VIGTIGT !!! 

Lørdag d. 27. november 2021, kl. 15.00 – afholdes 

Generalforsamling 2020.  

I umiddelbar fortsættelse af denne afholdes Generalforsamling 

2021. Indkaldelse mv. udsendes iht. vedtægterne.      

 

Haderslev d. 2. marts 2021. 

fortsættes… 
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Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 

 

Bestyrelsens underskrifter: 

Formand: ____________________________________________ 

Næstformand:_________________________________________ 

Kasserer:_____________________________________________ 

Havnemester:_________________________________________ 

Pladsmester:__________________________________________ 

Sejludvalg:____________________________________________ 

Ungdomsudvalg:_______________________________________ 

Klubhusudvalg:_________________________________________ 
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