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             Referat fra bestyrelsesmøde. 

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

Mødet afholdt i Klubhuset, Sydhavnsvej 

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

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

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

1. Tilføjelser til dagsordenen. 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 

• Underskrivelse af referater. Udsættes til næste møde ! 
 

3. Meddelelser fra formanden (afbud). JF tager over. 

• Siden sidst 

GES har meddelt, at han ikke ønsker at genopstille til valg til 

Havnemesterposten. 

Tidligere har JF og NE meddelt, at de ikke ønsker at genopstille til hhv. 

næstformandsposten og ungdomsudvalgsformandsposten. 

• Vores medlem Maja Schulz, har udvist et stort initiativ ved at ansøge 

Spar Bank Nord Fonden om tilskud til legepladsen. Fonden har 

imødekommet ansøgningen med et beløb på 10.000 kr. 

• Vaskeplads. 
Der er pt. 2 forslag til etablering af vaskeplads på området. 

a. Èn vaskeplads på hver side af kranpladsen. 
b. Vaskepladsen etableres ved siden af containerpladsen (øst-

vest retning), forberedt til gennemkørsel, til vi får standard 
bådstativer.  

• Sygehus/Dammen 
JF har været til et informationsmøde med kommunen, Freja (statens 
ejendomsselskab) m.fl. vedr. planerne for udnyttelsen af ”det gamle 
sygehus”. Det er spændende planer der blev præsenteret på mødet. 

• Flügger Farver 
Flügger har fremsendt rabattilbud som der pænt takkes nej-tak til.  

• Nye vinduer. 
Nye vinduer er bestilt til isætning af fa. Erik Petersen A/S v Torben Riis. 

• Store både-plads ved broerne. 
Der etableres IKKE ekstra pladser til lange både. Ved en kontakt til 
FLID blev der svaret, at der kræves almindelig opmærksomhed af 
sejlerne, når der sejles ind- og ud af havne.   

 
4. Næstformanden. 

• IAB 
 

5. Kasserer. 

• Alt kører som det skal.  
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6. Sekretær 

• Ind- og udmeldelser. 
Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket følgende til/afgange i HSC: 

o 5 nye aktive medlemmer, 
o 5 nye junior medlemmer 
o 1 nyt familie A medlem  
o 1 nyt passivt medlem. 
o 2 medlemskabsændringer 
o 0 afgange/udmeldelser. 

  
7. Medlemsforhold 

Status og beretning fra udvalgene: 

8. Ungdomsudvalg. 

• NE fortæller at der ligger en jolle ved Søsportscenteret, som ejes af en 
person, som ikke er medlem i HSC. CM anmodes om at kontakte 
vedkommende. 

• NE fortæller at det er muligt at hente køkkengrej fra det gamle rådhus. 
NE og SN tager kontakt til rette vedkommende i morgen (tirsdag). 

• NE er ikke tilfreds med oprydning, græsklipning, og skraldespande der 
ikke er tømt ved Søsportscenteret. JF og CM tager punktet op. 

• Flere vandhaner ved Søsportscenteret er mere eller mindre defekte. 

• Trænerstatus. 
Et medlem havde tilbudt sig til at assistere ved lettere trænergerning på 
Had. Dam. Desværre holdt helbredet ikke til udfordringerne. 

• Der er solgt 3 ud af 4 optimistjoller. Det kniber lidt med den sidste. 

• NE beretter fra Dam Cup-stævnet, som blev en succes med 36 sejlere. 
HSC modtager stor ros for arrangementet. 
NE beretter videre, at der er afholdt sommerstævne i Gråsten Sejl 
Club. En sommerlejr der fortjener stor ros, og hvor sejlerne hyggede sig 
med bl.a. tursejlads og natsejlads. 
Flere joller står ”langtidsparkeret” ved Dammen. NE sender BSR en 
mail med navne på omhandlende jolleejere. 

  
9. Broudvalg. (afbud) 

• Havnekontroller. 
Emnet blev diskuteret. Ingen umiddelbar løsning fundet. 

• Flere medlemmer mangler HSC-vimpler og årsmærker på deres både. 
Det gør at Havnekontrollen ikke kan afgøre, om det er en gæstebåd 
eller en båd tilhørende et HSC-medlem. BSR har haft kontakt til 3 
bådejere vedr. dette. 
    

10. Pladsudvalg. 

• Telt på pladsen. 
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Her menes der telt over både, som er i gang med at blive renoveret. 
Der er på et tidligere bestyrelsesmøde aftalt, at BSR skal finde en 
anden og bedre formulering i klubbens pladsregulativ, som tydeliggør 
opbygning og nedtagning af telte der er midlertidig opbygget p.gr.a. 
reparations-arbejder.  

• Front loader. 
HSC betaler for hver tømning af containeren. HJ er begyndt at trykke 
indholdet ned med traktorens front-loader. 

• Priser på det tømmer vi skal bruge til vinterens broarbejde. 
HJ har indhentet tilbud på tømmer til vinterens arbejde. 
Arnum rør gav det bedste tilbud, og leverer tømmeret til efteråret. 

• Mail HJ har modtaget. 
Et medlem har sendt en e-mail til et andet medlem med et aldeles grimt 
sprogbrug. Det er ganske uhørt at skrive sådan. I HSC både taler og 
skriver vi pænt og ordentligt til hinanden. 

• Pullerter til bro A. 
HJ foreslår at der indkøbes i alt 50 pullerter til broerne. CM ordner. 
    

11. Sejludvalg. 

• Blå Bånd finder sted d. 28. – 29. august. Tursejlernes klubhus i Assens 
er reserveret. 

 
12. Klubhusudvalg. 

• D. 22. juni havde SN møde med Lotek (brandmateriel). Alt er OK. 

SN har afholdt møde med SUS-rengøring d. 10.6. Her blev det aftalt, at 

der fra d. 15. juni bliver gjort rent 2 gange dagligt. 

Der blev endvidere bestilt en gang hovedrengøring af klubhuset. 

D. 18. juni blev der afholdt møde med leverandøren af papirvarer til 

HSC. LSP, BW og Ilse deltog i mødet, hvor der blev bestilt varer så 

hele depotrummet nu er fyldt. 

 

13. Eventuelt. 

Der opstod en diskussion omkring pladsforholdene på havneområdet (både 

HSF og HSC´s områder). Det blev nævnt, at der findes et kort over området 

som viser, hvem der har råderet over de enkelte områder. 

Når Kabyssen på et tidspunkt skal have foretaget en tagreparation, foreslås 

det, at bygningen forsynes med høj rejsning og loft til kip. 

VIGTIGT !!! En bådplads kan ikke lånes/lejes ud til en kammerat eller 

lignende. Det er den registrerede ejers båd der skal ligge på pladsen.  

 

Næste møder:  

• mandag d. 30. august kl. 19.00 

• mandag d. 27. september kl.18.00 

• mandag d. 25. oktober kl. 19.00. 

• mandag d. 15. november kl. 19.00.  
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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. 8. juli 2021. 

Med venlig hilsen 

Benny Skødt-Rasmussen 
Sekretær HSC 
 


