Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag, den 3. april 2018 kl. 18:00 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. IAB (Intet At Bemærke).

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
Fællesmøde i vandsporten omkring Haderslev Havn d. 19. april.
• Endelige tilmeldinger forventes at blive på 19 stk.
• CM og JF afholder møde med Sønderjysk Regattaforening vedr.
bl.a. regattabanen. Der afventes desuden en mødeindkaldelse fra
kommunen til møde med alle interessenter vedr. Regattabanen og
færdsel på Dammen
• Info fra Byggeudvalget.
• Der er foretaget en prøveboring, som tages med i planerne for
byggeriet.

4.

Næstformanden.
Vi er blevet meldt ind i foreningen FLID (Foreningen af Lystbådehavne I
Danmark). Der kan ses mere på deres meget informative hjemmeside
www.flidhavne.dk
JF giver et kort referat fra DS´s generalforsamling på Nyborg Strand.
JF fortæller om et godt og konstruktivt møde vedr. jollepladsen ved
Søsportscenteret.

5.

Kasserer.
LSP fortæller om diverse udfordringer med ind- og udmeldelser. Ny
revideret blanket vises for bestyrelsen til godkendelse. En enkelt tilføjelse
blev gjort, idet der skal tilføjes et administrationsgebyr på kr. 200, - for
aktivt medlemskab. Der udleveres en stander og et klæbemærke af
Pladsmesteren til vore nye medlemmer.
Ny stander opsættes ved ”den gamle søsætningsrampe”.
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6.

Sekretær.
Nyt medlem – ansøgning behandles. Godkendes – besked gives af BSR.
Conventus-introduktionsmøde. Mødedato d. 23. april kl. 19.00/ 30. april
CM kan ikke deltage på nævnte datoer.
BSR giver et kort referat fra kranførermødet fredag d. 23. marts kl. 16.00.
Standerhejsning d. 21. april kl. 15.00. OK !

7.

Medlemsforhold. IAB.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg.
• NE fortæller bl.a. om en arbejdsdag, hvor der blev foretaget
oprydning mv.
• Kurset i Dalum blev desværre aflyst. I stedet blev der deltaget i et
kursus i Gråsten Sejlforening.
• Der har været afholdt møde på jollepladsen ved Søsportscenteret.
God stemning.
• Standerhejsning d. 24. april kl. 17.00 ved Søsportscenteret.
• NE og JF deltager i et møde i Lillebælt Sydkredsen onsdag d. 4.
april 2018.
• NE har nogle udfordringer med at Man-O-War jollerne er lagt i
Ungdomsudvalgets regi. Det har noget at gøre med de afsatte
budgetmidler og deres fordeling. Tages op til en mere indgående
drøftelse.
• Lageri Schmidt har sponsoreret klargøring af trailer til den nye 606
med nye dæk, lys mv. HSC siger mange tak for det.

9.

Broudvalg.
• GN og LSP holder et lille møde omkring fordeling af pladser.

10.

Pladsudvalg.
• Regler for strøm på pladsen tydeliggøres. Reglerne bør revideres og
skrives i referatet. Tages op på næste møde.
• Sikkerhedsforanstaltninger omkring bådstativer diskuteres.
• De nye afspærringsbomme ved vestpladsen skal bevares som
tidligere aftalt.
• Kranen må – som tidligere aftalt – ikke køre på asfaltvejen.
• HJ spørger om indkøb af planter. OK.
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11.

Sejludvalg.
CLS beretter om Tour De Haderslev. Der var en fantastisk rundvisning ved
Domkirken foretaget af JF.
Stor TAK til Preben Mørck for det store arbejde med fremstillingen af
forloren skildpadde. Christian Fynbo og Egon Ravn takkes for indsatsen
som Servicevogn.
Blå Bånd er planlagt til d. 25. august 2018.
Pinsestævnet er i god gænge.

12.

Klubhusudvalg.
Eisbeinspisningen var rigtig god. Deltagerantallet kunne have været
bedre. Arrangementet byttes måske tidsmæssigt med cykelarrangementet Tour De Haderslev.

13.

Eventuelt.
De næste møder: 25. april kl. 19.00
23. maj kl. 19.00
27. juni kl. 18.00.
29. august kl. 19.00

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 10.04.2018.
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