Referat fra bestyrelsesmødet
Onsdag, den 20. april 2016 kl. 19 i klubhuset
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
Repræsentanter fra HSC’s bestyrelse, HSF og Kajakklubben holder møde
med borgmester, viceborgmester og chefen for Plan og Miljø i Klubhuset
d. 21. april vedr. udkastet til lokalplanen for Sydhavnen, som er sendt i
høring - HSC deltager, da flere punkter berører HSC`s arealer.

4.

Næstformanden
En specifikation af div. modtagne tilskud:
Fra SE's Vækstfond til HSC:
Tilskud til udskiftning af belysning til LED belysning: 40.000 + moms
Tilskud til etablering af jollerampe med flydebro: 35.000 + moms
Fra SE's Vækstfond til Haderslev Søsportscenter:
Tilskud til anskaffelse af flydebro: 20.000
Fra Haderslev kommunes Facilitetspulje til Haderslev Søsportscenter:
Tilskud til anskaffelse af mobil flydebro: 34.000
Tilskud til retablering af regattabane: 120.000

5.

Kasserer
Hotspot er etableret med fint signal. Medlemsrestancer er for
nedadgående. Et fremlyst stativ med ukendt ejermand er solgt. 10 nye
langborde og 20 bænke er indkøbt - de kan i øvrigt lejes af
medlemmerne til private arrangementer for 100 kr. pr. sæt.

6.

Sekretær
Indmeldingsblanketten på hjemmesiden opdateres af havnemesteren.

7.

Medlemsforhold
Der er optaget 4 nye medlemmer og alle bropladser er nu besat.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg
De unge sejlere skal blive bedre til at melde til/fra træning.
Der arbejdes på at fastholde optimisttræneren Dicte.
En FEVA mast er tæret og køb af ny er godkendt. Den ene
Kegnæsjolle vil blive renset på vinterpladsen i lånt stativ. Der er stor
efterspørgsel på skolesejlads med folkeskoleelever. Her er potentiale for
nye ungdomssejlere. En infotavle vil blive ophængt på Søsportscenteret.
26. maj vil der være Åbent Hus arrangement på Søsportscenteret.
Tovholdermøde vedr. sommerlejr afslørede stor opbakning fra de øvrige
sønderjyske klubber. Hjælperliste vil blive ophængt i klubhuset, så
klubbens medlemmer kan skrive sig på til at give en hånd med ved
sommerlejren.

9.

Broudvalg
Velkomstfolder til nye medlemmer vil blive udarbejdet og sættes på
hjemmesiden og opslagstavlen. Dele af B-broen trænger til nye
dækplanker. Ligeledes vil de gamle pæle blive knækket, når brofolkene
får lidt luft i de mange andre opgaver.

10.

Pladsudvalg
Salget af klubstandere går godt. Der er pladsoprydning, mandag den 13.
juni kl. 17 - det plejer at være et meget hyggeligt arrangement pladsmester udarbejder arbejdsplanen. Bådene bliver større og tungere,

så det overvejes at købe ekstra stærke stropper i fremtiden. Både over 8
ton skal på vogn, så kranen kan være stationær ved disse tunge løft.
Bestyrelsen appellerer endnu en gang: Få nu båden forsynet med:
Navn, hjemhavn og klubnavn - inden den bliver sat i søen.
11.

Sejludvalg
Pinsetræffet på Årø er under forberedelse.

12.

Klubhusudvalg
En "to do" liste med 15 punkter, der skal udføres (småting), er lavet.
Datoen kommer senere. Nøgleansvarlig er havnemesteren.
Klubhuset skal afleveres i rengjort tilstand iflg. udlejningskontrakten
efter weekend arrangementer.

13.

Eventuelt
Kasserer og havnemester arbejder på at få et
sankthansaftensarrangement op at stå.

