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Referat fra bestyrelsesmøde. 

Onsdag, den 28. april 2021, kl. 18:00. 

Bemærk – mødet afholdes på Hans Tausens Vej 24. 

Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM), Jeppe Friis (J)F, Lars Stryhn Poulsen (LSP), 

Benny Skødt-Rasmussen (BSR), Gert Kloth Petersen (GES), Heinrich Jespersen (HJ), 

Christian Lageri Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE), Svend Nielsen (SN).   

1.  Tilføjelser til dagsordenen. IAB. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

• Underskrivelse af referater – der er mange der skal underskrives. 
 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Siden sidst. 

En gruppe af medlemskredsen har gjort et stort arbejde med at for-

skønne klubbens område. Stor tak for den flotte indsats til alle der 

har givet en hånd med. 

En anden gruppe har taget sig forskønnelsen af ”Kabyssen”, som 

nu fremtræder i meget fin stand med bl.a. nyt køkkeninventar. End-

videre er ”Kabyssen” blevet forsynet med en vask udvendig ved 

terrassen. Også en stor tak til dem der har bidraget her. 

• Bevillingen fra facilitetspuljen - hvad gør vi og hvornår? 
I facilitetspuljen har vi søgt om et tilskud til renoveringsarbejder på 
bl.a. klubhuset. Vi har fået tildelt en pulje på 30.000 kr. 
Der er søgt om tilskud til udskiftning af vinduerne på klubhusets 
nordside og det vestvendte vindue.  
Bestyrelsen skal tage en beslutning om beløbet skal anvendes i 
2021. Hvis ikke vi kan beslutte os nu, er pengene tabt. 
BSR anbefaler at der indhentes tilbud fra to tømmerfirmaer for at få 
den bedste pris, til trods for udsigten til stigende priser på materia-
ler.  

• Drøftelse af den topografiske undersøgelse af Haderslev Havn. 
CM fremviser et stort oversigtskort, over den topografiske undersø-
gelse af bundforholdene i Haderslev inderhavn. CM orienterer om 
det videre forløb i processen, hvor undersøgelsen skal sendes til 
behandling ved kommunens forskellige udvalg. Optimistiske for-
ventninger er at der måske sker noget i 2023. 

• Fortsat drøftelse af evt. trækfærge. 
CM har haft kontakt til kommunens legepladsinspektør, som svarer 
at det ikke er hans område. 
Der afholdes møde med klubbens forsikring i næste uge, og der 
rettes spørgsmålet om forsikringsbetingelserne ifm. en evt. etable-
ring af trækfærgen. FLID kontaktes af JF i den forbindelse.   

• Standerhejsning - hvordan? 
Der opfordres til at de fremmødte opfordres til at holde god afstand, 
som det bliver foreskrevet af myndighederne. 
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4. Næstformanden. 

• GF i FLID.  
Er afholdt i går formiddags, hvor JF desværre måtte melde afbud. 
Mødet blev afholdt via video. 

• Forsikring. 
Der afholdes et møde med klubbens forsikring som er Tryg. 
Der skal bl.a. diskuteres forskellige mindre skader. 

• Søsportscenteret. 
Jeppe har som delegeret fra HSC i Søsportsforeningens bestyrelse 
ansvaret for flydebroerne, som er i en kedelig forfatning. Det er 
kommet materialer til rep. af flydebroerne. 
JF har sammen med NE og Kenneth Drexel hjulpet med at få bug-
seret dambåden Dorothea på plads ved Vandrerhjemmet. Samar-
bejdet mellem de forskellige foreninger på Dammen fungerer godt.  
Følgende foreninger er tilknyttet Søsportscenteret:  
Haderslev Sejl-Club, Haderslev Roklub, Deutscher Ruderverein 
Hadersleben, Haderslev Dykkerklub, Haderslev Billardklub, Hader-
slev Tri2000 og Krolfklubben Agrarerne. 
 

5. Kasserer. 

• LSP ønsker fortsat en ændring af hhv. regnskabsåret og opkræv-
ningstidspunkterne, så de kommer til at passe bedre ind i de fakti-
ske aktiviteter, f.eks. søsætning, sommeropbevaring etc. 
Bestyrelsen udarbejder et forslag til fremlæggelse på Generalfor-
samlingen i november. 

• Der er stadig en del restanter, som LSP arbejder på at lave aftaler 
med. 

  

6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er indkommet 3 anmodninger om medlemskab af HSC, samt 3 
meddelelser om medlemskabsændringer. Medlemskabsændrin-
gerne går primært på at bådejerne ønsker at få deres både i van-
det, og dermed ønsker en plads ved broerne. Meget positiv udvik-
ling. 
Det er dog ikke alle HSC´ere der helt har fundet ud af proceduren 
mht. ændringer i medlemskabet. Det være sig nyt tlf.nr., nyt forsik-
ringsselskab/policenr, bådkøb, bådsalg osv. ALLE ændringer skal 
meddeles sekretæren ved hjælp af skemaet på hjemmesiden. Her-
efter meddeler sekretæren rette vedkommende - f.eks. kassereren 
eller havnemesteren oplysningerne. Der er betydeligt lettere for de 
administrative personer, at håndtere skriftlige meddelelser. Derved 
undgås også evt. misforståelser.   

• Manglende forsikringsoplysninger – hvad gør vi ??? 
BSR oplyser, at der er medlemmer som glemmer at oplyse deres 
forsikringsselskab og policenr. Uden disse oplysninger må både 
ikke anbringes på HSC´s arealer, hverken ved broerne eller på vin-
ter/sommerpladsen. CM tilbyder at assistere for at få de manglende 
oplysninger i hus. 

• Sponsortavle/tavler ved Klubhuset – 2022.  
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BSR fremsætter forslag til sponsortavler til ophængning i og 
ved klubhuset. Fremstiller et forslag til næste møde.  
 

7. Medlemsforhold 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE fortæller om afdelingens aktiviteter, og gør opmærksom på sin 
store bekymring, som er udsigten til en manglende afløser som for-
mand for Ungdomsudvalget. 
Bestyrelsen deler denne bekymring, og anmoder derfor alle om 
gode forslag til emner der kan overtage jobbet, når NE stopper ved 
GF til november. Det er en vigtig post at få besat, for at fortsætte 
det gode arbejde med skabe interesse for ungdommen i Haderslev 
og omegn for sejlsporten, og de gode værdier der ligger i de gode 
oplevelser på og ved vandet. Danmark har stolte sejlsportstraditio-
ner, og grobunden skabes via det gode ungdomsarbejde i sejlklub-
berne.    

  
9. Broudvalg. 

• Mastekran godkendt. Håndtag til sikkerhedsspil låst fast med wire-
lås, nøgle fås hos kasserer. Sikkerhedsspil skal renoveres efter sid-
ste optagning til efteråret. 

• Læhegn på E-bro er i dårlig stand, og skal renoveres. Når det op-
målt, købes der et nyt hos Davidsen. Broformand ”Stump” vil gerne 
udføre arbejdet. 

• Medlemmerne sælger og køber både, men ”glemmer” at opdatere 
deres medlemskab med rettidig omhu, og det er frustrerende at ar-
bejde med. GES har indtryk af, at enkelte bevidst omgår bestem-
melserne ved at tie om opdateringerne, så de derved kan bevare 
en for dem attraktiv plads, uden hensyn til bådbredder og vand un-
der kølen. 
    

10. Pladsudvalg. 

• Fliser v. ”Kabyssen”. 
HJ fortæller at der mangler ca. 3 m2 fliser at blive lagt ud for ind-
gangen til ”Kabyssen”. Bestyrelsen blev hurtigt enige om, at det er 
en opgave der kan løses ifm. Oprydningsdagen tirsdag d. 18. maj.  

• Liste v. bord i ”Kabyssen”. 
HJ gør opmærksom på en skarp kant ved en bordplade i den ny-
indrettede ”Kabyssen”. Bestyrelsen blev også her enige om, at det 
er en opgave der kan løses ifm. Oprydningsdagen d. 18. maj. 

• Pæl v. bro B. 
Pælen svajer ganske rigtigt, men holder stadig. Den holdes under 
kraftigt opsyn. 

• Brodækket v. mastekranen skal der gøres noget ved på sigt. Virker 
løst og lidt brugt.  
Også her vil der fremadrettet blive holdt et vågent øje med udviklin-
gen. 

• Info vedr. første søsætningsweekend. 
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HJ fortæller at første søsætningsweekend er forløbet rigtig fint. 
Ideen med Pladsmesterens tidsbestilling fungerer rigtig fint. Ved 
indkøbet af et ekstra sæt stropper, har tiden mellem hver søsæt-
ning kunnet kortes ned til ca. 20 min.  
Vores kranførerteam har gennemgået en foryngelseskur, og klarer 
opgaverne rigtig flint. 
    

11. Sejludvalg. 

• Herfra er der grundet Covid-19 restriktionerne ikke meget at plan-
lægge. Dog sættes der stor lid til, at Haderslev fjords Blå Bånd bli-
ver afviklet under en eller anden form, afhængig af de til den tid 
gældende restriktioner. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Der er sket en del omrokeringer af reservationerne af klubhuset. De 

er blevet rykket længere og længere bagud i kalenderen – igen 

henset til Covid-19 restriktionerne. 

• SN orienter om aftaler om rengøringen når sæsonen forhåbentlig 

snart kommer rigtig i gang, og der igen bliver aktivitet i hele klubhu-

set og de tilhørende faciliteter. 

 

13. Eventuelt. 

• IAB (intet at bemærke). 

 

Næste møder:  

• lørdag d. 8. maj kl. 15.00 - Standerhejsning– uden kaffe- og 

kage. 

• 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. 7. maj 2021. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 
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