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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Mandag, den 22. marts 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) 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. 

• HJ og hans team fandt et gammelt udløb ifm. udgravninger til høj-

vandsdiget. Udløbet vil blive forsynet med en bøjning, som gør at 

det nyanlagte dige ikke undermineres.  

• HSF har anlagt en ny bro ifm. tankanlægget. I den forbindelse har 

CM ”på rygtebørsen” hørt, at HSC´s arbejde med bro-hævningen er 

lavet ulovligt (der må ikke anvendes trykimprægneret træ – kun ved 

anlæg OVER vandet !!).  

CM har kontaktet FLID for at få dette verificeret, og det er helt kor-

rekt at det forholder sig således. Så arbejdet med HSC´s bro-hæv-

ning er helt i overensstemmelse med lovgivningen. 

• Trækfærge – drøftelse af sikkerheden med evt. etablering af træk-

færge for børn. 

NE har foreslået at der etableres en trækfærge ved B-broen. Der er 

sendt en ansøgning om midler ved Nordlys-Fonden.  

Flagmastelauget er blevet kontaktet for at høre om de kan være in-

teresseret i at deltage i projektet. Ideen er at tiltrække børn, og der-

med skabe interesse for vandsporten. 

Forskellige synspunkter blev bragt frem, og Legepladsinspektøren 

for Had. Kommune kontaktes af CM for at sikre de juridiske forhold. 

Bestyrelsen er generelt positiv såfremt disse er i orden. 

• Topografisk opmåling af havnen – nærmere orientering følger. 

CM har kontaktet Hanne Hammer for at få udmeldinger om forestå-

ende opmålinger. Der er afsat kommunale midler til en topografisk 

opmåling af havnen. Opmålingerne sendes derefter i de politiske 

fora, som sender deres holdninger videre til kommunens politikere, 

som derefter beslutter det videre forløb. Forventet tidshorisont er 
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ca. 3-4 år. Et mål med undersøgelsen er bl.a. at finde ud af hvor 

opslamningen kommer fra. 

• Forsamlingsforbud inde og ude. 

CM beretter at klubhuset og andre klublokaler eks. Kabyssen IKKE 

må være åbent jf. de pt. gældende Covid-19 forsamlingsrestriktio-

ner. Der har været et eksempel på en gruppe der har siddet i et lo-

kale, hvor alle blev idømt en bøde på 2.500 kr. (ikke i HSC). 

 

4. Næstformanden. 

• Fjernelse af bundmaling, opdatering. 
Det koster 50 kr. at leje klubbens udstyr. Slibepapir koster 10 kr. 
Regler for området er udsat til år 2022. Medlemmerne anmodes om 
at benytte de allerede godkendte produkter og værnemidler. 

• Dansk sejlunion generalforsamling - online generalforsamling lør-
dag den 20. marts 2021 kl. 13.00 – 17.00. JF beretter følgende: 
o GF er afholdt med betinget succes via video. Dårlig lyd – dårlig 

billed og dårlig styring af stemmeafgivningen. JF ønsker ikke en 
gentagelse af denne form for afvikling. 

o Økonomien er pt. god i DS. Så god at DS tilbyder klubber at 
søge om lån ifm. diverse projekter. 

o Der var et større tema omkring adgang til vandene i DK – stør-
ste udfordringer er omkring KBH (Lynettehavnen).  

• FLID generalforsamling d. 27. april 2021, kl. 09.30. Messe C, Fre-
dericia (hvis Covid-19 tillader det – ellers afvikles den virtuelt). 
o JF håber på, at GF kan afvikles ved fremmøde i stedet for virtu-

elt. 
o FLID gør medlemsklubberne opmærksom på problemerne om 

adgang til DK for vore udenlandske medlemmer. 
 

5. Kasserer. 

• Der er desværre fortsat enkelte restanter blandt klubbens medlem-
mer.  
VIGTIGT ! Medlemmer får IKKE søsat deres både til foråret, så-
fremt de er i restance til HSC. 

• Der har været henvendelse/forespørgsel vedr. padleboards. BSR 
oplyser at NE har fået ok til at indkøbe enkelte padleboards for 
nogle ”pølsepenge” fra Onsdagsgrillen. 

• Der blev givet ok til at indkøbe 5 stk. bimålere.  
   

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er siden sidste bestyrelsesmøde indkommet 3 anmodninger 
om medlemskab og 2 adresse- og medlemskabsændringer. 

• Certifikat til bekræftelse af lovpligtig ansvarsforsikring.  
BSR har fremsendt bestyrelsen et eksempel på et certifikat til be-
kræftelse af lovpligtig ansvarsforsikring. BSR tager eksemplet op 
med DS/FLID.  
 

7. Medlemsforhold 
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Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• Der er kommet afbud fra NE, men NE har fremsendt følgende 
punkter : 

o Opstart/klargøring af joller tirsdag d. 13. april 
o Standerhejsning torsdag d. 22. april kl. 18.00 v./ Søsports-

centeret 
o DamCup lørdag d. 19. juni v. Søsportscenteret 
o Hotdog Cup lørdag d. 21. august v. Søsportscenteret 
o Klubmesterskab Ungdom, lørdag d. 2. oktober v. Søsports-

centeret 
 

• CM opfordrer den samlede bestyrelse samt klubbens øvrige med-
lemmer om at være på udkig efter en afløser for NE, som har med-
delt sin afgang ved GF til november.  

  
9. Broudvalg. 

• Mastekranen 

• GES har rettet henvendelse til Certex vedr. eftersyn af mastekra-
nen. Certex vender tilbage med en dato.   

• Havnekartoteket er klar til at blive offentliggjort. Bliver ophængt i 
udhængeskabene i uge 13.   
    

10. Pladsudvalg. 

• Planlægningsmøde med kranførerne. 

• Møde er planlagt til fredag d. 9. april. Kl. 17.00. 

• Pullerter til A-broen kommer sidst i marts måned. 

• C- og D- broen klager over at der ikke er wifi dækning ude på 
broen. LSP oplyser at der er dækning i klubhuset, og det er det vi 
har offentliggjort. 
    

11. Sejludvalg. 

• CLS har overrakt Blå Bånd pokalen til Allan Petersen, Athena 34. 

• Udvalget forventer at kunne afholde Blå Bånd stævnet. 
 
12. Klubhusudvalg. 

• Udlejning af klubhuset kører lidt op og ned – pt. er der 8 udlejninger 

i sæsonen. 

• Eisbein - og guleærterspisning er udsat foreløbig. 

• Rengøringen to gange om dagen – genoptages ved sæsonstart. 

• Nyt toilet er indkøbt, men endnu ikke monteret. 

 

13. Eventuelt. 

JF har mødt et par unge mennesker, som arbejder på en båd 

på vinterpladsen. HJ kontakter Flemming Dollerup om at få de 

unge mennesker indmeldt i klubben.  

  

Næste møder:  
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• mandag d. 19. april, kl. 19.00 

• lørdag d. 8. maj, kl. 15.00 Standerhejsning u./kaffe og kage ef-

terfølgende. 

• 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. 9. april 2021. 

Med venlig hilsen 

 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 
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