Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 26. september 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) afbud, Christian Lageri-Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE), Svend Nielsen (SN).
1.

Tilføjelser til dagsordenen.
IAB.

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.

3.

Meddelelse fra formanden.
Forberedelse til Ekstraordinær GF.
▪ Nyt fra Byggeudvalget.
▪ CM gør opmærksom på, at tilbuddet på nybyggeriet er gældende
frem til HSC´s Ekstraordinære Generalforsamling.
▪ Firmaet ”Onlinesynlighed” har fundet, at HSC har kopieret noget
fra en hjemmeside, som fortæller om persondatasikkerhed o.l.
Firmaet har fremsendt et krav om betaling for det kopierede. Det
er straks blevet fjernet fra vores hjemmeside. CM har talt med
både Dansk Sejlunion og advokat Mogens Broe Andersen, for at
få gode råd til, hvad vi bedst kan gøre for at komme ud af denne
kedelige sag. Vi er blevet rådet til at søge et forlig. CM arbejder
videre med dette forslag.

4.

Næstformanden.
Efter at DS har skiftet til forsikringsselskabet First, har JF gennem
nogen tid forsøgt at få aftaler i stand med det nye selskab. HSC er i
dag forsikret i Tryg, og der er ingen tvivl om, at vi har vores ting rigtigt
forsikret. Men vi vil gerne i kontakt med det nye selskab, for at høre om
de har attraktive tilbud til os. Det har været vanskeligt for JF at få en
dialog med det nye selskab, men det ser ud til at det lykkes nu. JF er
fortrøstningsfuld.

5.

Kasserer.
LSP og BSR aftaler indbyrdes faste procedurer for behandlingen af
ind- og udmeldelser i HSC.

6.

Sekretær
• Folder – ”Velkommen til HSC” – præsenteres – bliver hilst
velkommen med ”et godt initiativ” fra den øvrige bestyrelse.
• PowerPoint til Ekstraordordinær GF præsenteres for bestyrelsen OK.

7.

Medlemsforhold.
• Ind- og udmeldelser – se pkt. 5 - 6.

Status og beretning fra udvalgene:
Side 1

8.

Ungdomsudvalg.
NE beretter om nogle af de afholdte stævner, som HSC´s medlemmer
har deltaget i – bl.a.:
• Dam Cup – med 14 deltagere.
• DM i Sønderborg – 3 deltagere.
• Skolesejladser – her retter NE en stor tak til de gæve seniorhjælpere.
KM afholdes lørdag d. 29. sept. For både børn, unge – og voksenjollesejlere.
Jørgen Rosenkilde har tilbudt vinter opstalling af klubbens følgebåd –
det tages der imod med stor tak.

9.

Broudvalg.
Der er afbud fra GN.

10.

Pladsudvalg.
HJ minder om, at når der er bådoptagning, så er hjælme påbudt for de
der arbejder med bådene. Påbuddet er udstedt af Arbejdstilsynet !

11.

Sejludvalg.
CLS sender en stor TAK til Tursejlerne i Assens for lån af deres
klubhus ifm. den vellykkede Blå Bånd-fest.

12.

Klubhusudvalg.
SN meddeler at indendørssæsonen er startet d.d., hvor der har været
møde i den traditionelle Senior-kaffeklub. Sæsonen startede med en
fejring af Ove´s 85 års fødselsdag.

13.

Eventuelt.
For en god ordens skyld gøres der opmærksom på, at der foretages
en større oprydning i klubbens lokale overfor ”Kabyssen”. Der er en del
rekvisitter, som ikke er klubbens. Det må derfor antages, at de tilhører
nogle af klubbens medlemmer. De skal fjernes - ellers bliver de kørt på
genbrugspladsen.
Der er standernedhaling ved Søsportscenteret d. 11.10.2018, kl.
17.00. Derefter er der reception med indvielse af de nye
græsarmeringer m.m.
Der er standernedhaling ved Klubhuset d. 27.10.2018. kl. 15.00.

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Dato: 03.10.2018.
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