Referat frabestyrelsesmøde
Onsdag, den 24. januar 2018 kl. 19:00 i klubhuset.
Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM), Jeppe Friis (JF), Lars Stryhn Poulsen (LSP),
Benny Skødt-Rasmussen (BSR), Heinrich Jespersen (HJ), Gunnar Nielsen (GN),
Christian Lageri-Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE) og Svend Nielsen (SN).
1.Tilføjelser til dagsordenen.
JF vil orientere fra et møde g.d. i Kolding i foreningen FLID.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
3. Meddelelse fra formanden.
o Orientering fra byggeudvalget
o CM orienterer fra senest afholdte møde. Henviser til rundsendte referat.
Der satses på etape 1 (nybygning) i første omgang.
o Det tilstræbes at finde en arkitekt, som kan og vil påtage sig styring og
tilsyn med projektet – herunder også de tilknyttede håndværkere.
o Deltagelse i fællesmødet for vandsporten.
o Hele bestyrelsen tilmelder sig deltagelsen.
o HSC er værter ved mødet, og arrangerer spisningen (BS-R).
o Vi forventer at få en klar tilbagemelding på den udmeldte uddybning af
havnen og tidspunktet for denne på mødet.
o På mødet skal der aftales havnepenge for 2018.
o Dansk Sejlunions Generalforsamling d. 17. marts 2018 (kl. 10-17).
o JF og BS-R tilmeldes generalforsamlingen.
o De sidste justeringer af vores arbejdsbeskrivelser
o Der er rettelser/tilføjelser til næstformanden. NE fremkommer med
enkelte tilpasninger til næstformandens opgaver. CM og BS-R tilretter
beskrivelsen.
o NE har enkelte punkter som vedrører Ungdomsudvalget. Tilrettes af CM
og BS.R.
o Kajakklubbens skitseprojekt
o CM deltager i et møde hvor kajakklubbens faciliter forsøges flyttet ud på
”stranden” skal gennemgås og diskuteres. Det lyder som et meget
ambitiøst projekt.
o Conventus i Haderslev kommune.
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o Had. Kommune har købt rettighederne til brugen af Conventus
(program for regnskab og journalføring, som HSC allerede bruger).
4 Næstformanden.
o JF beretter fra et møde i FLID (Foreningen for Lystbådehavne I Danmark)
HSC er ikke medlem, men det bør nok overvejes fremadrettet.
o Der blev bl.a. diskuteret husbåde. Der blev også diskuteret den øgede
optagning af både med masten på. Bliver mere og mere brugt i landets
havne, men – det stiller store krav til bådenes stativer.
o Der blev også diskuteret forsikringer og de forskellige selskabers indgang
til de forskellige forsikringer og deres dækninger.
o JF undersøger fordele og ulemper ved et medlemskab af FLID.
5. Kasserer.
o LSP fortæller om medlemmer som har meldt sig ud. Han afleverer en liste
med bådepladser til GN som bedes undersøge. Det drejer sig om ca. 5 stk.
o LSP foreslår et månedsgebyr på 2000 kr./mdr. for en bådplads ved
korttidsleje. Bestyrelsen vedtager forslaget.
6. Sekretær
o Google drev – er det noget vi skal benytte fremadrettet ???
o BS-R laver en præsentation af mulighederne til næste møde.
7. Medlemsforhold
o IAB
Status og beretning fra udvalgene:
8. Ungdomsudvalg.
o NE har modtaget et referat fra et møde i Søsportscenteret i dec. om broer
og regattabane fra Peter Hoeg. NE synes at referatet giver gode
forhåbninger om forholdene på Dammen fremadrettet.
o Jolleplads udvalg.
o JF træder ind i jollepladsudvalget.
o JF tager en snak med Peter Hoeg om der fremadrettede arbejde.
o Fastelavn i klubhuset.
o Der er på HSC’s hjemmeside lagt en invitation ud til
fastelavnsarrangementet d. 24. febr. 2018.
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o Der har været afholdt nytårs-bingo i klubhuset – et rigtig
hyggeligt arrangement, hvor der er plads til flere næste gang.
9. Broudvalg.
o GN fortæller om diverse udfordringer med glatte broer. Udvalget
arbejder med flere ideer til løsning.
10. Pladsudvalg.
o HJ fortæller om lægning af fliser i den nye containergård. Skal der lægges
fliser, er prisen ca. 250 kr./m2.
11. Sejludvalg.
o Planlægningsmøde i udvalget afholdt g.d.
o Cykelturen er planlagt til d. 3. marts. Nærmere følger på hjemmesiden.
12. Klubhusudvalg.
o SN beretter om klubhusrengøringen, som blev foretaget i lørdags. Jette
Skov havde lavet et rigtig godt seddelsystem med de opgaver der skulle
laves.
o Der har været afholdt møde med rengøringsfirmaet. Perioden for
rengøringen er blevet udvidet, så den kommer til at passe med
optagningen og søsætningen af bådene.
o Eisbeinspisning er planlagt til 16. marts. Mere følger på hjemmesiden.
o Guleærter er planlagt til 2. maj (onsdag). Mere følger på hjemmesiden.
13.Eventuelt.
o Næste møder :
28. febr. 2018. kl. 19.00
4. april 2018. kl. 18.00
Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
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