Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag, den 24. oktober 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),
Christian Lageri-Schmidt (CLS), Nicolai Ebbesen (NE) og Svend Nielsen (SN).
1.

Tilføjelser til dagsordenen.
Indkaldelse til GF er udsendt til pressen d.d. Kommer i JV torsdag og
Ugeavisen uge 44. Er ophængt i udhængsskabe d.d.

2.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

3.

Meddelelse fra formanden
 Forberedelse til Ordinær GF.
Billeder efterlyses af CM fra de respektive udvalgsformænd, samt
små indlæg til en PP-præsentation ved GF.


Nyt fra Byggeudvalget.
Der kommer ram-slag i løbet af denne uge. Afrømning af jord mv.
starter i denne uge. Ramning af pæle starter næste uge – 9 stk. á
13 m.



Kurser i Kolding Sejl Club.
CM fortæller om en invitation til deltagelse i Formandstræf i bl.a.
Kolding Sejl Club, Middelfart Sejl Club, m.fl.
En udløber af dette tiltag er invitationer til flere kurser, bl.a.
Motorpasser-kursus og VHF-kursus. Tilbydes vore medlemmer på
hjemmesiden.

4.

Næstformanden.
 Søsportscenteret.
JF fortæller om diverse fondsmidler, som er anvendt til bl.a en
kørevej. Derudover er der blevet lagt alu-plader på træbroen for at
skridsikre denne. Blev indviet ved en uformel reception ved
standerstrygningen ved Dammen.
 Forsikringer.
JF fortæller om at projektet kører på fuld kraft. Der er nu
indkommet tilbud og disse gennemgås af bestyrelsen.

5.

Kasserer
 Gennemgang og evt. tilføjelser og justeringer af oversigten over
kontingentsatser.
Medlemsregulativerne er gennemgået med tættekam. Et af
punkterne er broindskud. Den mulighed udgår helt fremover. De
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der har en aftale, fortsætter så længe der er tegnet et aktivt
medlemskab i HSC.
Kontingent betales fremover via kort eller betalingsservice. Derom
informeres mere ved GF.

6.

Sekretær
 Ind- og udmeldelser.
 Revideret ind-, ud- og ændret medlemsstatusblanket gennemgås af
bestyrelsen. Lægges ud på hjemmesiden.

7.

Medlemsforhold.
IAB.

Status og beretning fra udvalgene:
8.

Ungdomsudvalg.
 Diverse oprydningsarbejder er i gang. Broerne ved Dammen er
taget op for vinteren. God opbakning fra de aktive sejlere til dette
arbejde.
 Vintersejlads på Dammen foregår så længe der er isfrit.
 Der er ikke flere ”døde joller” i klubben. De der var er blevet
handlet.
 HSC afholder årets kredsmøde – dette afholdes i Søsportscenteret.
 Diverse reparationsarbejder ifm. med skader på joller ved
Dammen, er nu endelig blevet klaret mht. økonomien. Er blevet
klaret ved gode aftaler parterne imellem.

9.

Broudvalg.
 GN fortæller om diverse opgaver ifm. højvandet fornylig.
 Fortæller om dårlig opbakning til havnevagtordningen. Ca.
halvdelen af vagterne er taget af bestyrelsen og af andre i forvejen
meget aktive medlemmer. Det må kunne gøres bedre næste år !!!.

10.

Pladsudvalg.
HJ foreslår en flytning af en el/vandstander. Der indkøbes en ny som
anbringes hensigtsmæssigt ifm. udvidelsen af autocamperpladsen. Gøres
ifm. lukning af vand og strøm.
Flere medlemmer har henvendt sig til HJ med ønsker om at bygge ”hus”
over deres optagne både.
OBS ! Her henvises der til REGULATIV FOR BROER, KRANER OG
VINTERPLADS §6, pkt.5. – som findes på hjemmesiden – klik her.

11.

Sejludvalg.
IAB.

12.

Klubhusudvalg.
Der har været en mindre episode ifm. en udlejning af klubhuset.
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Udlejningsperioden af lokalerne skal respekteres af klubbens medlemmer.
Det indskærpes i den forbindelse, at lejer skal sørge for, at dørene til de
lejede lokaler er aflåst når disse forlades.
Der er lavet en aftale med rengøringsselskabet om, at perioden forlænges
således, at rengøring af klubhuset fortsætter frem til og med sidste
optagningsweekend.
13.

Eventuelt.
Næste møde:
20. november 2018, kl. 19.
Dato for mødet i december aftales d. 20.11.2018.

Med venlig hilsen
Benny Skødt-Rasmussen
Sekretær
Haderslev Sejl Club
Dato: 01.11.2018.
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