Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 27. juni 2018 kl. 18:00 i klubhuset.
Deltagere: Carsten Mikkelsen (CM) - afbud, 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

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
Grundet afbud fra CM varetager JF styringen/formandens punkter på
mødet.
Nyt fra Byggeudvalget.
JF informerer om at byggetilladelsen er fremsendt til Haderslev
Kommune d. 18.06.18. HSC håber på en kort behandlingstid.
NE efterlyser en udslagsvask til vaskevand etc.
CM oplyser supplerende efter mødet, at der er placeret en
udslagsvask i forrummet ved toiletterne.

4.

Næstformanden.
• Opslagstavlen ud for ”gamle” containergård, er flyttet til
Søsports-centeret.
• JF har indkøbt 4 nye cykler til udlejning til vore gæster.
Koderne til låsene, kodes ind i informationerne, som kommer
til gæsterne via betalingsautomaten.
• JF afventer fortsat tilbagemeldinger fra vores nuværende
forsikringsselskab. Det er over en måned siden at svar er
blevet lovet.
• JF fremlægger forslag til en Sejlsikkert-aktivitet. Modtages
positivt af bestyrelsen, og der arbejdes videre med forslaget,
gerne sammen med Ungdomsudvalget.
• JF har været til møde i Idrætsudvalget. Der er kommet en
udviklingspulje, som måske kan være interessant for HSC. NE
undersøger om der er noget der kan være interessant for
Ungdomsudvalget.
• X-Yacht fejrer 40 års jubilæum i 2019. De forespørger om det
er muligt at lave en aftale om lån af et antal liggepladser i
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pinsen 2019. GN tager kontakt og indgår i en dialog med XYacht om arrangementet.
• JF har været til møde i kommunens teknikudvalg omkring
forholdene på Dammen. Spørgsmålet omkring forsikring af
regattabanen blev stillet, uden at der kunne svares på det.
Hvem tilhører/er ansvarlig for Regattabanen ? Det skal
undersøges som noget af det første. Mødeaftaler overholdes
ikke, og i det hele taget er kommunikationen mellem
interessenterne meget dårlig.
Der er nu aftalt et møde mellem Haderslev kommune (teknik
og miljø), Haderslev Sejl Club og Regattaforeningen d. 8.
august 2018.
5.

Kasserer
Et længe – og stort ønske fra kassereren imødekommes nu af
bestyrelsen. Fremadrettet overgår HSC´s kontingenter til automatisk
betaling via Betalingsservice, eller automatisk bankoverførsel. Der vil
rettidigt tilgå vore medlemmer nærmere information om måden det
vil blive gjort på.

6.

Sekretær
BSR fremviser 3 nye medlemsansøgninger, som behandles og
godkendes. LSP byder de nye medlemmer velkommen, og meddeler
dem deres kontingenter.

7.

Medlemsforhold
Se punktet ovenfor.

8.

Ungdomsudvalg.
NE beretter om diverse stævner. Der er en god tilslutning fra
udenbyssejlere til stævner i HSC, og der er også HSC-sejlere der er
flittige til at deltage i udenbys klubber - med gode resultater.
606´er er afhentet i Dyvig og bragt til HSC.

9.

Broudvalg
GN gør opmærksom på, at det begynder at knibe med faste
liggepladser.

10.

Pladsudvalg
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HJ foreslår en besked ved betalingsautomaten, hvis der har været
strømsvigt. LSP meddeler, at betalingsautomaten automatisk vil være
oppe at køre igen senest 1 time efter et evt. strømsvigt. Skulle det
mod forventning ikke være tilfældet, kan de ”gamle” kuverter, som
hænger ved siden af betalingsanlægget stadig benyttes.
HJ foreslår en brugt båd med blomster til udsmykning af området.
Bestyrelsen synes godt om forslaget. HJ arbejder videre med ideen.
11.

Sejludvalg.
Planlægger Blå Bånd stævnet d. 25. august 2018.

12.

Klubhusudvalg
IAB.

13.

Eventuelt.
NE spørger til en mail-kommunikation vedr. Ungdomsafdelingen.
Spørgsmålet udskydes til næste møde.
NE vil gerne have sprøjtet for ukrudt ved optimisternes område ved
de ”Røde skure”. HJ tager sig af det.
Næste møde:

29. august 2018 – kl. 19.00

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 02.07.2018.
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