Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 28. februar 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) - afbud, Christian
Lageri-Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE) og Svend Nielsen (SN).
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
• Orientering fra byggeudvalget.
CM orienterer fra sidste møde i byggeudvalget. Det er blevet ændret lidt
i de første udkast til nybygningen.
Der har været kontakt til mulige interesserede håndværkere.
• Forslag om afspærring af vestpladsen, så gennemkørsel forhind-res.
CM gennemgår et forslag til afspærring af vestpladsen. Det vil lette
større køretøjers kørsel i området, og minimere egentlig gennemkørsel.
Efter dette pkt. må CM forlade mødet. JF overtager herefter styringen af
mødet.
• Evt. udskiftning af automat.
LSP orienterer om et muligt nyt system til opkrævning af forbrug af
klubbens faciliteter. Det præsenterede tilbud accepteres af bestyrelsen,
og igangsættes snarest muligt, så det kan tages i brug i denne sæson.

4.

Næstformanden.
• FLID orientering.
Foreningen af Lystbådehavne I Danmark har ca. 250 havne i
medlemskredsen. Foreningen har bl.a. en meget informativ hjemmeside,
som opdateres meget jævnligt. Bestyrelsen beslutter at tilmelde sig
foreningen.
• Seniorjollesejlere repræsentant.
Peter Hoeg har sagt ja til at være repræsentant for seniorjolle-sejlerne.
Bestyrelsen bakker op om valget af Peter Hoeg.
• Det kommunale idrætssamvirke.
JF orienterer bestyrelsen om det nye tiltag i Haderslev Kommune. JF og
BSR deltog i et etablerende møde for ca. 14 dage. JF blev valgt ind i
Idrætsrådet, og BSR blev valgt som suppleant.

5.

Kasserer.
• LSP fortæller at alle vores sivebrønde er blevet tømt, og spulet igennem.
Tegninger over rør- og kloakføring er blevet opdateret d.d.
• Forslag til anbringelse af brosten. Tages op ifm. forårsklargøringen.
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•

Anden opkrævningsform af kontingenter blev diskuteret.
*Betalingsservice/automatisk kortbetaling blev foreslået, og det
anbefales på det kraftigste at vore medlemmer gør brug af disse.
Kassereren bruger alt for meget tid på at opkræve ikke-betalte
kontingenter *.

6.

Sekretær
• Standerhejsning.
Fastsat til 21. april kl. 15.00 ved KLubhuset, og ved Søsportscenteret
d. 24. april kl. 17.15.
Karen og Marie fremtryller kager.
• Plan for søsætningsdatoer.
7. – 8. april startes der med de store både.
5. – 6. maj er sidste weekend for søsætning.
• Hvorledes ser det ud med kranførere i 2018 ?
Møde med kranførerne fredag d. 23. marts kl. 16.00. Heinrich indkalder
til mødet.
• Internt kursus i Conventus.
For at få størst muligt udbytte af Conventus-programmet, som
Haderslev Kommune har indkøbt brugsrettighederne til for kommunens
klubber og foreninger er det besluttet, at HSC indkøber et internt
Conventus-kursus. Kurset er tænkt til bestyrelsen og udvalgsformænd,
samt andre der kan have ønske og interesse i at benytte Conventus i
HSC.
Mulige kursusdage er 27. marts og 10. april kl. 18.00 i klubhuset.
BSR kontakter kursusudbyder for endelig dato.
• Nyt møde med vandklubberne og Havnemesteren i Haderslev.
(Udsættes til senere).

7.

Medlemsforhold.
Ind- og udmeldinger følges nogenlunde ad. Det kniber for en del medlemmer at
få betalt kontingentet rettidigt. Se pkt. kasserer *.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg.
• NE efterlyser et budgettal til brug for seniorjollesejlerne.

• En mast er blevet stjålet og en mast er knækket ifm. et stævne. JF
•
•
•

undersøger hvordan forsikringsforholdene er i det kommende selskab.
NE anmodes om at få et overblik over omkostninger ved reparationer
af master til Man-O-War jollerne (Klubbådene).
Gummibådene sendes til service, så de er klar til sæsonen.
Fastelavnsfest afholdt med 19 deltagere.
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•

•
•
•
•

Møde i Dyvig ved klubsejladser. NE og Allan deltog for HSC. Et af de
store temaer var hvorledes man fastholder de unge 13+ mennesker i
sejlklubberne.
Rekruttering af medlemmer var også et tema på mødet.
Der arbejdes med at få etableret en aktivitetstrailer i Sydkredsen, som
skal være fælles for klubberne i kredsen.
HSC har modtaget 30 stk. redningsveste i forskellige størrelser fra
Tryg-fonden. HSC siger mange tak for denne flotte donation.
NE tilbyder HSC to stel sejl – bestyrelsen siger ok til at købe disse.

9.

Broudvalg.
Der er brug for at bestemmelserne for anbringelse af bådene om vinteren
indskærpes. Der ligger pt. én båd ude ved A-broen, som ofte skal lænses. Det
bliver ikke gjort af ejeren. Både som ligger i vandet vinteren over skal ligge på
langs med broen tæt ved kranen.
Bestyrelsen tager reglementet op til en kritisk gennemgang inden næste møde,
og får det tilpasset/opstrammet om nødvendigt.

10.

Pladsudvalg.
De store træer på volden skal beskæres. HJ tager sig af dette.
Alt løftegrej er blevet godkendt af Certex. Certifikater er blevet udskrevet.
HJ lejer en terrassevasker ved Delpin, til brug for rensning af terrassen foran
klubhuset. I den forbindelse laves også et forsøg på vore broer.

11.

Sejludvalg.
CLS fortæller at der er ca. 25 deltagere tilmeldt til årets Tour De HSC. De
ustabile vejrforhold vi har pt. har gjort, at der er planlagt alternative ruter.

12.

Klubhusudvalg.
Den traditionelle eisbein-spisning finder sted fredag d. 16. marts kl. 18.00.
Tilmeldingen er startet d.d.

13.

Eventuelt.
IAB.
Næste møde: onsdag d. 4. april kl. 18.00 i Klubhuset.

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 1. marts 2018.
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