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             Referat fra bestyrelsesmøde. 

Onsdag, den 26. maj 2021, kl. 19:00. 

Mødet afholdt i Klubhuset, Sydhavnsvej 

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

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

geri 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. 
 

3. Meddelelser fra formanden. 

• Siden sidst. 

• CM fortæller om Standerhejsningen, hvor der var en pæn deltagelse. 

• Klubben har søgt om og modtaget 3 redningsstiger fra Tryg-Fonden. HSC 

har søgt om yderligere 3 stk. 

• Der er kommet maling til klubbens ledsagebåde, som er klar til brug når 

tiden er til det. 

• Flot besøg af autocampere i pinsen. 

• Pladser til autocampere blev diskuteret, og det blev besluttet, at HSC skal 

håndhæve adgangen for autocamperne FRA 15. maj – 1. okt. 

• En del af græsarealet vest for klubhuset forsynes med græsarmerings-

sten, således at arealet kan benyttes af autocampere i vinterperioden (1. 

okt. – 14. maj). 

• Ansøgning om støtte til etablering af en trækfærge er afvist. Derfor læg-

ges ideen i bero indtil videre. 

Under dette pkt. supplerer JF med oplysninger om sikkerhedsforanstalt-

ninger ifm. en trækfærge. De er meget omfangsrige. 

• CM fortæller om tilbud på udskiftning af vinduer til nordsiden af klubhuset, 

som er indhentet ved to lokale tømmerfirmaer. Det blev Erik Petersen A/S 

der får opgaven.  

 
4. Næstformanden. 

• Referat fra mødet med klubbens forsikring. 
JF beretter fra et møde med klubbens forsikring. Mødet forløb meget posi-
tivt. JF fortæller bl.a. at forsikringen også omfatter en bestyrelsesansvars-
forsikring. 

• Referat fra GF i FLID. 
 

5. Kasserer. 

• Status på kontingentbetalinger. 
LSP fortæller om forskellige restancer, som der menes at være helt styr 
på. 
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6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Der er kommet 2 nye indmeldelser og 4 medlemskabsændringer. 

• Medlemmer med manglende forsikringsoplysninger. 
Der er pt. 5 bådejere der mangler at oplyse deres forsikringsselskab og 
policenr.  
Èn er rykket 2 gange – uden reaktion.  
CM får en liste med navnene på omhandlende medlemmer. 
En ny bådejer har den købte båd stående uden medlemskab og uden for-
sikring. Er kontaktet af BSR.  
  

7. Medlemsforhold 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE omtaler det fine indlæg der har været i både Ugeavisen og JV. NE er 
efterfølgende blevet kontaktet af bladet Bådmagasinet for materiale til et 
indlæg i bladet. 

• NE fortæller om diverse udfordringer med klubbens trailere og joller. 

• Der er gjort 4 joller klar til salg. 

• Der er nogle udfordringer på trænerfronten. Der søges med lys og lygte 
for at få motiveret forældre og andre voksne til at hjælpe. 

• NE har brug for hjælp til afvikling af Damcup.  
  
9. Broudvalg. 

• Havnekontroller 
Et medlem undrer sig meget over, at der indtil videre ”kun” er bestyrelsen 
plus ét enkelt medlem der har tilbudt at hjælpe klubben med en tjans som 
Havnekontrol én uge i løbet af sæsonen. Medlemmet synes det er meget 
for dårligt. Det er bestyrelsen naturligt meget enig i.  

• Der har været en del rokeringer på broerne. Havnekartoteket bliver lø-
bende opdateret af Havnemesteren, som primo juni sender opdaterin-
gerne til sekretæren til trykning og offentliggørelse på hjemmeside og i ud-
hængeskabene ved klubhuset. 
    

10. Pladsudvalg. 

• Info fra oprydningsaftenen d. 18. maj 2021. 
HJ udtrykker stor glæde over det flotte fremmøde, og deraf store arbejde 
der blev udført den aften. Virkelig positivt. 

• HJ foreslår en opmåling af bredderne på bådpladserne efter nye pæle er 
slået.  

• Det kniber også med aflæsning af tallene på skiltene. Tallene på flere af 
skiltene skal skiftes. 

• Kranen har fået ny udstødning, nyt sæde mv. 

• Klubbens medlemmer opfordres til at køre deres affald fra privatadressen 
på genbrugspladsen, og ikke i klubbens affaldscontainere, som er bereg-
net til skibsaffald. 
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• Der er nogle udfordringer med lange både, der stikker udenfor 
pælene med f.eks. davider. FLID kontaktes af JF mht. forsikringsspørgs-
mål ved skader. 

• Til næste bestyrelsesmøde drøftes en mulig placering af en kommende 
vaskeplads. Forslag bedes fremsat. 
    

11. Sejludvalg. 

• CLS fortæller at Blå Bånd afvikles d. 28. august. Målstedet bliver i As-
sens, hvor der er arrangeret aftaler om lån af klubhus. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• Udlejning af klubhuset. 

Der er nogle udfordringer omkring klubbens booking-kalender og dens an-

vendelse. SN tager kontakt til Jette. 

 

13. Eventuelt. 

• Benyttelse af HSC´s gasgrill. 

Ved oprydningsaftenen blev der rettet en forespørgsel til CM om HSC-

medlemmers mulige private brug af klubbens gasgrill, som står under 

halvtaget ved Kabyssen. 

BSR argumenterede imod dette, bl.a. på baggrund i problematikken om-

kring åbning og lukning for gassen til grillen, og manglende rengøring af 

grillen efter brug. 

En enig bestyrelse bakkede dette op, og gør hermed opmærksom på, at 

klubbens gasgrill er til HSC´s arrangementer, og ikke til privat brug.  

 

Næste møder:  

• mandag d. 28, juni. Kl. 18.00. 

• Ved dette møde planlægges møderækken for efteråret. 

  

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. 14. juni 2021. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
sekretaer@haderslevsejlclub.dk 
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