Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 29. august 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),
Christian Lageri-Schmidt (CLS) og Nicolai Ebbesen (NE). Svend Nielsen (SN) –
afbud.
1.

Tilføjelser til dagsordenen

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
▪ Nyt fra Byggeudvalget.
▪ CM orienterer om byggeprojektet. Byggetilladelsen er kommet, og
byggeudvalget har forhandlet med den billigste af de to tilbydere.
Det gav et nedslag i den tilbudte pris, og et enstemmigt
byggeudvalg indstiller til bestyrelsen, at byggeriet sættes i gang.
Bestyrelsen godkender det fremsatte tilbud. For at sikre
beslutningsgrundlaget, vælger bestyrelsen at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling d. 26. sept. 2018, kl. 19.00, som
skal sige OK for at igangsætte byggeriet.

4.

▪

Orientering om møde med Sønderjysk Regattaforening.
CM og NE har afholdt dialogmøde med Regattaforeningen d.14.
august 2018. Regattaforeningen har erkendt sit ansvar for de
opståede skader på klubbens og medlemmers både, og der er
foreløbig aftalt erstatninger for 3 skader.
To yderligere skader forhandles der om pt. CM tager kontakt til
Regattaforeningen for en afklaring hurtigst muligt.

▪

Drøftelse af medlemsforslag til vedtægtsændring (bilag følger).
Der stilles forslag om, at der ændres rækkefølgen af
dagsordenspunkterne.
Forslaget fremsættes til godkendelse på den ekstraordinære
generalforsamling d. 26. sept.

▪

Drøftelse af evt. udvidelse af autocamperparkeringspladsen med
5 pladser fra næste år. Der gøres klar til udvidelsen til foråret. Til
info så har HSC Had. Kommunes tilladelse til, at vi må oprette op
til 20 autocamperpladser.

Næstformanden.
• Orientering om projekter på Søsportscenteret.
JF orienterer om et projekt ved Søsportscenteret, som skal gøre
det lettere at transportere følgebåde mv. til og fra garagen.
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Endvidere er de faste broer blevet forsynet med dørkplader, så de
er blevet skridsikre. Det forventes, at der laves en mindre indvielse
af de nye tiltag ifm. standernedhaling torsdag d. 11. okt. kl. 17.00.
JF fortæller om et møde med klubbens nye forsikringsmægler. Der
afventes tilbud, der indebærer forbedringer, bedre dækninger etc.
Der blev på bestyrelsesmødet aftalt en deadline for et udspil fra
forsikringsmægleren, nemlig den 1. okt. 2018.
Der er indkøbt 4 nye cykler, som bliver godt benyttet af klubbens
gæster.
5.

Kasserer
• Indkøb af betalingsmodulet til Conventus, så arbejdsgangen bliver
gjort mere up-to-date – undersøges til næste gang !
• Forretningsgangen for indmeldelsesblanketter drøftes. Det aftales,
at Havnemesteren kan tildele midlertidige pladser ved
forespørgsler i f.eks. ferieperioder. Endelige pladser tildeles efter
afholdt bestyrelsesmøde, når og hvis anmodningen om optagelse
godkendes.
• Både, der ligger i vandet hele året, betaler aktiv kontingent,
bropladsleje og vinteropbevaring og to gange kranløft, som er en
del af pakken – i alt 7600 kr. Dette gælder for de der ikke har betalt
broindskud.

6.

Sekretær
• Standernedhaling 27.10.18 kl. 15.00 – CM holder en kort tale. CLS
og BSR bager en kage til det efterfølgende kaffebord.
• Forberedelser til GF.
• JF sørger for indkøb af fremviserlærred.
a. Dato for GF - ? nov. 2018. kl. 15.00. (Dato følger)
b. Eventuelle nye emner til bestyrelsen ?.
a. Næstformanden skal på valg – modtager genvalg.
b. Kasserer skal på valg – modtager genvalg.
c. Sekretær skal på valg – modtager genvalg.
• Folder – ”Velkommen til HSC” – præsenteres. Sendes ud sammen
med referatet.

7.

Medlemsforhold
Nye medlemmer søger optagelse. Er gennemgået.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg.
NE beretter om deltagelse i flere vellykkede stævner i løbet af sommeren.
Der afholdes Dam-Cup 8. sept. og klubmesterskaber d. 29. sept.
Der har været en pæn fremgang i voksenafdelingen og flere er undervejs.
En mindre tilbagegang er der dog at spore i ungdomsafdelingen.
NE mener, at der er mange andre tilbud til de unge, og skolegang der skal
passes, som er årsagen til nedgangen.
Der efterlyses en bådfører til tirsdag d. 4. sept. i dagtimerne.
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9.

10.

11.

12.
13.

Broudvalg.
Der er pt. 12 ledige pladser, heraf de 5 på nordsiden.
Der er foretaget forsøg med algebehandling af A-broen. Der ser meget
lovende ud.
Pladsudvalg.
• HJ fremsætter ønske til trykning af diverse blanketter.
• Rådne pæle på legepladsen fjernes af HJ.
• CM kontakter produktionsskolen for at få renoveret rådne pæle i
gyngestativet.
• Skilte med ”Standsning og Parkering forbudt” monteres på den
gulmalede kant ved kranpladsen.
• Skilte til affaldscontainer skal fremstilles på dansk, engelsk og tysk
– HJ fremviser eksempler fra Assens.
• Møde med kranførerne fredag d. 28. september 2018, kl. 17.00.
Sejludvalg.
CLS beretter om et velafviklet Blå Bånd-stævne. Kapsejladsen blev udsat
til næste år, men der var god tilslutning til det sociale arrangement i de
meget hyggelige lokaler i Assens Tursejleres klubhus. Ca. 30 mennesker
deltog i denne del af Blå Bånd.
Klubhusudvalg.
SN havde meldt afbud til aftenens møde.
Eventuelt.
• Ændret plads til ”Onsdagsgrillens” køleskab m.m.
o Rummet bag ved gasgrillen skal ryddes for private ting og
sager. Det skal ske inden d. 3. – 4. november 2018.
Rummet er til klubbens ting, og er ikke beregnet som privat
opbevaringsrum.
o Ændre låsestyring på døren ind til Kabyssen. Døren til
kabyssen forsynes med samme låse/kodeanordning som
den ved vores toiletter og baderum. LSP bestiller en ny
låsestyring.
De næste møder:
26. september 2018, kl. 19.00
24. oktober 2018, kl. 18.00
22. november 2018, kl. 19.00

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 30.08.2018.
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