Referat fra Bestyrelsesmøde
Onsdag, den 25. januar kl. 19:00 i klubhuset.
Afbud: Alle er mødt
Tilføjelser til dagsordenen.
Der er Ingen tilføjelser.

1.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

2.

Meddelelser fra formanden.
Fællesmøde for vandsporten Haderslev havn er flyttet til d. 21.02.17.
Gunnar, Carsten, Erik, Heinrich, Christian deltager.
Højvande – giver det grund til bekymring ? Emnet blev diskuteret, og bestyrelsen
enedes om, at følge udviklingen. Umiddelbart findes der ingen ”nemme” løsninger.
EE fortæller om den igangværende uddybning af Haderslev havn ud for X-yacht. Det er
et kommunalt projekt, som betales af afsatte midler for indeværende regnskabsår.
Senere uddybninger vil blive foretaget i årene herefter.

3.

Næstformanden.
CM omtaler henvendelse fra Visit Haderslev, vedr. evt. ændringer til Visit´s
hjemmeside. Her tænkes på frilægning af plads til autocampere. Heinrich lover at
pladsen er tom til autocamperne 1. maj 2017.
Prisen for autocampere fastsættes til 130 kr./døgn.
Der indrettes 10 – 15 pladser i perioden 12. maj - 2. oktober
GN fortæller til dette punkt, at der er fjernet et Autocamper-forbudt-skilt ved
Kulhavnsvej.
Vedr. Sommercamp 2016:
CM fortæller, at Peter H. har gennemgået regnskabet for Sommercamp 2016, da flere
havde fået den opfattelse, at der var tale om et betragteligt underskud. Conventus
regner rigtigt, men minusfortegnet i regnskabet forleder til at tro, at der er tale om et
underskud, når der i virkeligheden er tale om et overskud. Det vil blive rettet fremover
i Conventus om muligt, så det ikke kan misforstås.
Hermed regnskabet for Sommercamp 2016 her i Haderslev.
Benzinudgifter og leje af toiletvogn er konteret på andre konti, så derfor må det
endelige regnskab stykkes sammen fra tre forskellige konti - se evt. regnskab 2015/16:
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Konto 4506:
Overskud:

14.359,77

Konto 4005:
Udgift til toiletvogn:

-8.431,46

Konto 4520:
Brændstofudgifter:
Samlet overskud:

-1.514,10
__________________
4.414,21
==================

Der vil således ikke være grundlag for, at der udbetales støtte fra Sydkredsen.

4.

Kasserer.
LSP omtaler vraget af SSA-båd. Ejeren er blevet kontaktet. Politiet er blevet kontaktet
for gode råd. Ejer er i stor restance til HSC. Båden bliver fjernet når vi kan komme til
den.
LP og BSR opretter et masterkartotek, så der fremadrettet vil blive benyttet
masterbreve ifm. henvendelser til HSC-medlemmer mv..
Der søges fondsmidler til udvidelse af B-broen, og til klubhuset, som begge blev
omtalt på Generalforsamlingen.

5.

Sekretær.
BSR anmoder venligst bestyrelsen om en kvittering for modtagelse af e-mails. Ønsket
blev positivt modtaget af de fremmødte.

6.

Medlemsforhold.
Et medlem er udmeldt.
To nye medlemmer er kommet til.
HSC har modtaget en donation fra Henrik Møller i form af to Man O War joller.

Status og beretning fra udvalgene:
7.

Ungdomsudvalg – IAB.

8.

Broudvalg.
"Handicappladser" ved vore broer. GN fremsætter forslag til ”ollepladser”, i form af et
brodække, så det dermed bliver muligt, at gå om bord og fra borde på bådene fra
siden. Forslaget tænkes ind i et evt. nyt flydebros-projekt.
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9.

Pladsudvalg.
HJ fortæller at et kamera på pladsen er blæst væk ved den seneste storm vi har haft.
Har målt på containerpladsen, og fundet frem til at der er mulighed for at flytte
gården.
Har fået et tilbud på et håndspil til mastekranen. I samarbejde med Chresten sættes
det nye spil op.
Nye stropper til kranen diskuteres. HJ, LSP og EE aftaler et møde med Certex, Vojens.
Certifikatet til åget er kommet og dermed godkendt.
CM fortæller at de nye hjælme er klargjort og anbragt på reolen i toiletgangen.

10.

Sejludvalg.
CL fortæller at cykelturen er klar til d. 4. marts 2017. CL sørger for godt vejr ;-).
Nærmere omkring cykelturen vil fremgå af hjemmesiden.

11.

Klubhusudvalg.
SN orienterer om en henvendelse vedr. udlejning af vores klubhus. Bestyrelsen
henviser til de aftalte betingelser for udlejning af klubhuset.
Der er fremstillet en ny C-nøgle, som skal bruges ifm. udlejning af klubhuset. LP tager
kontakt med låsesmeden for at få aftalt en fornuftig sammensætning af vores
nøglesammensætning desangående.
Standernedhaling er fastsat til d. 28.10.2017.

12.

Eventuelt.
IAB.
BEMÆRK venligst ! Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 23. febr. 2017 kl. 19.00.
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