Referat fra bestyrelsesmødet
onsdag, d. 7. december 2016 kl. 18:00 i klubhuset.
1. Tilføjelser til dagsordenen.
Ingen.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen.
Afgående sekretær (Asger Sorgenfri) rundsender tilrettet referat fra Generalforsamlingen til accept og underskrift.
3. Meddelelse fra formanden (EE).
Formanden byder velkommen og giver en særlig velkomst til HSC´s nyvalgte sekretær Benny Skødt-Rasmussen (BS-R).
a. Håndtering af optagelse af passive medlemmer.
Bestyrelsen havde sendt et forslag til behandling på GF. Det
medførte en del debat, som medførte at forslaget blev trukket, og i stedet blev der udarbejdet en tekstændring.
Erik sender tekstændringen til BS-R. Ses herunder.
Passivt kontingent.
Som passivt medlem kan bestyrelsen overflytte, efter skriftlig anmodning herom, et aktivt medlem eller tidligere aktivt medlem, som
ønsker at bevare tilknytningen til HSC.
Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer.
Familiekontingent (A).
Knytter sig til et aktivt kontingent og er beregnet til ægtefæller/samlever. Giver ret til deltagelse i klubbens arrangementer og ret til at
være gast. Er aktivt medlem og giver stemmeret ved generalforsamlinger. Kan ved dødsfald ændres til aktivt kontingent, hvorved retten
til broplads bevares.

b. Udpegning af medlem til Søsportscentrets bestyrelse.
Bestyrelsen udpeger Carsten Mikkelsen til medlem af Søsportscenterets bestyrelse.
c. Forslag om opbygning af dagsorden til generalforsamling.
Formanden har modtaget et brev fra Jens Autzen (dirigent
ved GF) med forslag til en ændret opbygning af dagsordenen
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til Generalforsamlingen. Der er tale om en praktisk ændring
af rækkefølgen af punkterne i dagsordenen.
d. Jette Skov vedr. dato for standernedhaling 2017.
Datoen for standernedhalingen fastholdes til at finde sted d.
28. okt. 2017 (uge 43).
4. Næstformanden (CM).
a. Sikkerhedsforhold
CM har været i en tæt dialog med bl.a. DS og efterfølgende
Arbejdstilsynet for at sikre, at vi i HSC lever op til de krav der
stilles ifm. arbejdet med og ved mobil- og mastekran.
Måden hvorpå vi arbejder med ovennævnte er helt efter forskrifterne og det anbefales som et supplement, at vi indkøber
et antal hjælme til brug ved arbejdet med mobil- og mastekran. Der indkøbes 6 stk. sikkerhedshjælme.
b. HSC's andel i kommende projekter.
Bestyrelsen enedes om, at der gives CM mandat til – om nødvendigt - at sige ja til en andel på op til maks. 50% ved de forestående projekter, som HSC er involveret i.
c. Gråtvandstømmeplads for bl.a. mobilhomes blev diskuteret.
5. Kasserer (LP).
a. ”Værestedet” benævnes efterdags som KABYSSEN. Der indkøbes og opsættes en varmepumpe.
b. b. Et ”velkomstbrev” til nye medlemmer i HSC forfattes og fremstilles af
LP og BS-R.
c. Legepladsen blev diskutteret.
d. LP overrækker et pengebeløb, som er indsamlet ved salg af bl.a. tom emballage og et bådstativ, til Ungdomsafdelingen v/Nicolay. Han fortæller
at beløbet anvendes til et socialt arrangement i afdelingen.
6. Sekretær(BS-R).
Asger Sorgenfri overdrager nøgler mv. til den nyvalgte sekretær.
Rettelse (i referat fra generalforsamlingen, på hjemmesiden - er rettet).
7. Medlemsforhold.
Der er siden sidst tilgået to nye medlemmer.
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Status og beretning fra udvalgene:
8. Ungdomsudvalget (NE).
NE beretter om aktiviteter ved Søsportscenteret ifm. julen.
9. Broudvalget (GN).
Intet at bemærke.
10. Pladsudvalget (HJ).
HJ og LP ordner en kogeplads i Kabyssen.
LH sørger for at pladslyset kommer til at virke efter hensigten.
11. Sejludvalget (CL-S).
Intet at bemærke.
12. Klubhusudvalget (SN).
SN har indkøbt et juletræ med LED-pærer til forhallen.
13. Eventuelt.
CM fremviser et forslag til nyt brodæk. Materialet er komposit, som anses for
at være vedligeholdelsesfrit.
CM orienterer om tiltag til hævning af brodækket ved broerne i HSF. De ønsker at hæve brodækket med 18 cm. på de broer de reparerer fremover.
Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
sekretaer@haderslevsejlclub.dk

-3-

