Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 25. april 2018 kl. 19:00 i klubhuset.
Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM), Jeppe Friis (JF), Lars Stryhn Poulsen (LSP), Benny
Skødt-Rasmussen (BSR), Heinrich Jespersen (HJ) - afbud, Gunnar Nielsen (GN),
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.
Kort referat fra mødet med havneklubberne. Henviser til referat som
lægges på hjemmesiden.
Info fra Byggeudvalget.
Udkast til den nye toiletbygning fremlægges. SN får et sæt tegninger til
brug ved møde med husudvalget.
Der er forskellige tilføjelser/rettelser til tegningerne. Se evt. BSRhåndskitse.
Husudvalget forventer at komme med udtalelser til tegninger inden for 14
dage (9. maj 2018).

4.

Næstformanden.
JF informerer om diverse tiltag ved Søsportscenteret. Flagmasteudvalget
har assisteret på bedste vis. Stor tak for hjælpen.
Både JF og NE giver udtryk for mangel på man-power (manglende
hænder) til opgaver der skal løses. Det er både HSC-opgaver og
Søsportscenter-opgaver.
Problemer med Regatta-banen. Der arbejdes fortsat på en god dialog
med bestyrelsen for Regatta-banen.
Der ønskes stiger ved de nye bjærgemærs ved sydbroerne (6 stk. i alt).
Ønsket imødekommes.
JF har undersøgt priser på cykler til fri afbenyttelse. Første forsøg hos en
lokal cykelhandler blev afvist temmelig kontant.
LSP undersøger en mulig sponsor for 5 nye cykler.
JF undersøger markedet for billige cykler.
Kode til leje-cyklerne kan evt. udleveres via gæstesejlerbonerne.

5.

Kasserer.
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LSP spørger til havneafgiften. Beløbet fastsættes til 130 kr. for små både
og autocampere.
6.

Sekretær.
BS-R fortæller om en meget udbytterig seminaraften sammen med
Conventus-instruktør fra DGI. Så godt som hele bestyrelsen og HSC´s
webside redaktør Bruno deltog
Seminaret viste – endnu en gang – at der er et behov for et fast lærred i
Restauranten. BS-R undersøger priser på et lærred.
Tip fra NE - Erling Conradsen ved Skt. Severin Skolen, eller Hans Wagner,
tlf. 2141 9042 skolepedel kan eventuelt kontaktes for et muligt brugt
filmlærred.
SN undersøger mulighed for at få mødelokalet ryddet så det kan bruges til
mødeaktiviteter. LSP, CM og BS-R foretog efter mødet en hurtig
oprydning af stolene. Nu mangler der kun ”det sidste”.

7.

Medlemsforhold.
Der er kommet et nyt medlem (Nihau´s nye ejer).

8.

9.

Status og beretning fra udvalgene:
Ungdomsudvalg.
• JF og NE har været til møde i Lillebælt Sydkredsen. Der bliver
fremadrettet opkrævet 2 kr./medlem i kontingent til arbejdet i
kredsen – primært til Ungdomsarbejde.
• Standerhejsning blev foretaget i en stiv kuling d. 24. april. Ved den
lejlighed blev de nye redningsveste fremvist.
• Er der ønsker om at låne en af klubbens Man-O-War joller på
Dammen, skal Peter Høeg kontaktes.
• Ved ønske om at låne klubbens snipejolle kontaktes NE.
Broudvalg.
Vagtskemaet til havnekontroller er lagt på nettet.
B-broen trænger til udskiftning af en hel del brædder. Bro-formanden
mangler man-power. Der foreslås oprettet et Bro-bisselaug, som kan
hjælpe med udbedring af større arbejder.
Der indkøbt materiale til broarbejder.
Hvem har købt det ??? Materialet ligger ved traktorskuret. Hvor skal det
bruges ??? LSP tjekker faktura !!!
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10.

Pladsudvalg.
Afbud fra HJ.

11.

Sejludvalg.
Pinsetræffet er i god gænge. Der er truffet aftaler om lån af plads til telt.

12.

Klubhusudvalg.
CM og LSP tager kontakt med en mulig ny sponsor.
SN spørger til handicapvenlig adgang til klubhuset. Bliver etableret ifm.
den ny servicebygning.

13.

Eventuelt.
De næste møder:
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: 30.04.2018.
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