Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 23. maj 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
Der er kommet et tilbud på en annonce i et ferietillæg til Ugeavisen. Bestyrelsen vælger ikke at tegne en annonce i 2018.
o Nyt fra Byggeudvalget.
Der er afholdt det første møde med en af de bydende entreprenører, d.d.
Der skal laves nogle ingeniørberegninger på antallet af pæle der skal
rammes ifm. byggeriet.
Tegningerne har været omkring klubhusudvalget. Alt er blevet godkendt
som det er blevet vist.
o Søsportscenteret.
CM orienterer om forskellige problemer med regattabanen på Haderslev
Dam. Problemerne relaterer til opbygning af banen. Der har været aftalt
dybder på wirer og afmærkning pæle. Disse er ikke blevet overholdt på
flere punkter og tilsynet har svigtet af de baneansvarlige. Der blev fremvist et skema hvor der er opgjort et antal skader, med priser på reparationer af de opståede skader. Det er både private joller og klubjoller der er
ramt af skader.
Der er efterfølgende en stor udfordring hvad angår forsikringer. CM og JF
kører forløbet med forsikringer og relaterede organisationer.
Haderslev kommune er blevet løbende orienteret omkring problemerne
med Regattabanen.
Der skal afholdes Foreningsmøde med alle involverede klubber mandag d.
28. maj.
Afhængig af forløbet, tager CM og JF kontakt til Dansk Sejlunion for mulig
juridisk assistance.

4.

Næstformanden.
Orienterer om:
Side 1

Redningsstiger
Forsikring

5.

6.
7.

: JF har efterbestilt diverse beslag til redningsstiger.
: Der er udfordringer med Dansk Sejlunions nye
forsikringsselskab FIRST. Alt skulle blive bedre og
billigere, men intet er sket. JF bider forsikringerne i
haserne.
: Læs under Formanden.

Søsportscenter
Kasserer
Orienterer om skadedyrbekæmpelse og diverse regninger der er kommet.
Der er opsat en ny betalingsautomat. Denne forsynes snarest med et
halvtag for at beskytte mod slagregn etc.
LSP har kontaktet en forhandler af cykler for at få en aftale omkring indkøb af udlejningscykler.
BSR fortæller om koncept ”Donkey-Republic”, som er set i Middelfart –
arbejder videre med ideen.
Sekretær.
IAB.
Medlemsforhold.
Der er kommet et par nye medlemmer.
Et muligt nyt medlem fra Fanø. LSP undersøger hvor den ligger lige nu.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

9.

10.

Ungdomsudvalg.
NE er blevet kontaktet af Skt. Severin skole om evt. skolesejlads. Det skal
foregå d. 19. juni på Had. Dam. Søger hjælpere til arrangementet.
Nye sejlere har deltaget i et udenbys stævne med et fint resultat.
Der er nogle udfordringer med låse. Allan Petersen bliver udrustet med
en B-nøgle.
NE kommer med et skab til Kabyssen.
Broudvalg
Afbud fra Gunnar Nielsen.
CM roser det flotte arbejde der er lavet på broerne.
Pladsudvalg
HJ ønsker skilte der kan ses på containeren foran frontloader.
Der diskuteres øvrige skilte på pladsen. Skilte skal have et formål.
Det kniber meget for at klubbens egne medlemmer at respektere, når der
køres med kran på pladsen. Bommen bliver flyttet uden respekt for arSide 2

11.

bejdet der foregår på pladsen. Ligeledes foretages der parkering på Autocamp-pladsen, når denne er klargjort til udlejning til Autocampere.
Optagning og isætning af både blev diskuteret. Grunden til dette er mange forskellige ønsker fra flere af klubbens medlemmer på isætning uden
for de planlagte weekender.
Sejludvalg
CLS beretter om et succesfyldt pinsestævne på Årø. Problemer med
stænger etc. Blev løst med en ny afmærkning. Gammel og nyt telt er nu
blevet skilt ad, så sammenblanding undgås.
Der var en god stemning blandt de ca. 50 deltagere.

12.

Klubhusudvalg
SN fortæller at der er forskellige opgaver der skal laves ifm. oprydningsaftenen d. 29. maj.
Udvalget har som tidligere nævnt, sagt god for tegningerne til nybyggeriet.

13.

Eventuelt.
De næste møder:

23. maj 2018 – kl. 19.00
27. juni 2018 – kl. 18.00
29. august 2018 – kl. 19.00

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 29.05.2018.
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