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Til stede: Lars Poulsen, Mette Brix, Henrik Valeur, Bjarne Winther
Erik, Jytte, Bent, Christian, Heinrich, Alice
Afbud:
Anders, Steffen
HSC’s bestyrelse havde indkaldt klubhusudvalget til fællesmøde for en generel snak og drøftelse af de
fremtidige ønsker til klubhuset. Efter et meget positivt og inspirerende møde blev det besluttet at indstille
følgende punkter til HSC’s bestyrelse for stillingtagen hertil:
1. Havnepenge
Bestyrelsen har allerede, jævnfør tidligere bestyrelsesmødereferater, vedtaget at indstille til den
kommende generalforsamling at der investeres i en pengeløs betalingsautomat, som yderligere er
fremtidsorienteret således at der på sigt også vil kunne trækkes kort til f.eks. el, vand, bad mv.
Investeringen forventes at løbe op i ca. 100.000 kr. for automaten samt omkostninger til opstilling og
opstart.
På fællesmødet blev der drøftet hvor en sådan automat eventuel vil kunne opstilles og der indstilles
til at den opstilles i mellemgangen med betalingsmulighed ud mod flagmasten, og desforuden
indstilles der, at den nuværende kuvertbetalingsmulighed, som også skal være gældende i fremtiden
da automaten jo er pengeløs og vi fortsat vil have gæstesejlere som ikke anvender kort men kun
kontanter, bliver flyttet samme sted hen, således at tingene hænger sammen.
2. Fremtidig indretning og brug / Herunder adgang til klubhuset
Klubhuset anvendes i dag til udlejning til klubbens medlemmer og egne klubaktiviteter (med op til 35
deltagere til seniorkaffe) og det er såvel klubhusudvalgets og bestyrelsens ønske at fortsætte med
disse aktiviteter.
Klubhusets indvendige indretning er funktionel, hyggelig og pæn og der er ingen ønsker om at
ændre på dette.
1. Prioritet
Dog har vi fra gæstesejlere på det seneste mødt kritik af at der ikke er varmt vand nok til bad,
hvilket ikke er acceptabelt og det blev besluttet at dette forhold skal udbedres. Bestyrelsen
undersøger hvorledes det nuværende solfanger system hænger sammen således om det kan
vurderes om der skal en beholder op, eller hvilke forhold skal ændres, således at vi sikrer varmt
vand til vore gæster.
2. Prioritet
Der indstilles at mellemgangen gøres tilgængeligt for gæstesejler, således at de også har
mulighed for at hente brochurer og benytte vores hot-spot til f.eks. vejrudsigter, hvilket
nødvendiggør at koden på døren til klubhuset flyttes fra den udvendige side af klubhuset til
døren ind til klublokalet som fortsat ønsket benyttet ved hjælp af chipkode.
Bestyrelseslokalet på 1. sal bliver frit tilgængeligt for klubbens medlemmer samt gæstesejlere.
3. Prioritet
Der indstilles at bestyrelseslokalet på 1. sal bliver frit tilgængeligt for klubbens medlemmer samt
gæstesejlere.
4. Prioritet
Der indstilles at ølautomaten flyttes ud i mellemgangen
5. Prioritet
Der indstilles at der opstilles vaskemaskine og tørretumbler som en ekstra service for vore
gæstesejlere og klubhusudvalget som i dag privat vasker bl.a. viskestykker efter endt
klubhusudlejning.

6. Prioritet
Det blev besluttet, at der til Haderslev Sejlclub, Klubhusudvalget, oprettes kort hos Dagrofa til
indkøb af nødvendig udstyr til klublokalet. Jytte tager action herpå, eventuel i samarbejde med
Lars Poulsen.
7. Prioritet
Det blev besluttet at klaveret stemmes, idet det flittigt bruges i forbindelse med de interne
arrangementer der afholdes i klubben. Mette Brix tager action herpå.
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Udvendig vedligeholdelse af klubhuset
Der indstilles at klubhusets tag på nordsiden på taget sprøjtes for alger.
Der indstilles at klubhusets tagrender på nordsiden efterses, renoveres og renses
Der indstilles at klubhusets træværk gennemgås, således at det kan vurderes hvor meget der skal
udskiftes, således at der kan dannes et økonomisk omfang af opgaven og om det er en opgave der
kan løses i klubbens regi eller om der skal ekstern hjælp hertil.
Der indstilles at klubhuset skal males
Der indstilles at vinduerne skal males
Der opfordres til at der for klubhusets vedkommende udarbejdes en fremtidig vedligeholdelsesplan,
således at den kontinuerlige vedligeholdelse af klubhuset sikres.
Dette er også gældende for terrassen

4. Overdækning af grillsted
4.1 Der indstilles at der laves en overdækket grillplads til brug for såvel medlemmer samt gæstesejlere
oppe ved værestedet i form af bjælker/lægter med gennemsigtig plast bølgetag. Møbler til en sådan
grillplads skulle efter sigende forefindes henne i vore skure fra den tidligere restaurautør af klubhuset
og der kunne informeres om at der er opvaskemulighed i værestedet.
4.2 Nuværende grill’er bliver renoveret her til vinter
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Andre forslag
Forslag til aktiviteter: Madlavningsaften
Forslag til aktiviteter: Korsang
Forbedring af nuværende baderum, de trænger voldsomt til at blive afkalket og gjort pæne, dette er
gældende for såvel herre- og damerum.
5.4 På sigt bør det overvejes om der skal laves 1 eller 2 aflåste affaldscontainergårde som kun er
tilgængelige med chip/kort, da vi allerede nu konstaterer kontinuerligt misbrug af vore
affaldscontainere.

Med venlig hilsen
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