Referat fra den ordinære
Generalforsamling
d. 17. november 2018, kl. 15.00.
Formand Carsten Mikkelsen (CM) bød de 59 stemmeberettigede medlemmer velkommen. Umiddelbart herefter mindedes forsamlingen vort afdøde medlem Tage Terp med
ét minuts stilhed.
Herefter overgik forsamlingen til den udsendte dagsorden.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Erik Ejlertsen (EE) som dirigent – EE blev valgt med
akklamation.
EE konstaterer at Generalforsamlingen er varslet iht. vedtægterne, og er
dermed beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning.
CM aflægger bestyrelsens beretning.
Onsdagsarrangementer:
Vi har i sommerhalvåret mødtes til grill om onsdagen. Det er nu afløst af,
at seniorgruppens ca. 50 medlemmer mødes i klubhuset i vinterhalvåret
hver onsdag formiddag til kaffe og rundstykker Det er særdeles hyggeligt. Faste folk står for arrangementerne.
Flagmastelaug:
Vores flagmastelaug har været meget aktive og har bl.a. suppleret containergården til frontloaderen med en ”lillebror” til de mindre affaldsbeholdere til flasker og metal. Vores tidligere containergård måtte jo “lade
livet” til fordel for nybyggeriet.
Andre projekter:
 Gården ved kabyssen har fået vindafskærmning
 En ny vejbom i aluminium er blevet produceret og sat op
 En stige til søsætningskajen en konstrueret, så man uanset vandstand
kan komme om bord eller fra borde
 En ny rå er under høvlen
 Ny beklædningsbrædder til værkstedet er malet og sættes op i den
kommende tid.
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Bøjelaug:
Bøjelauget har være på fjorden for at reparere, udskifte og genplacere de
10 fortøjningsbøjer. Den 11. bøje er blevet inddraget.
Søsætning/bådoptagning:
Søsætningen i foråret og bådoptagningen her i efteråret er som sædvanlig klaret med bravour af de mange implicerede. Jeg tror ca. 90% bruger
de indkøbte sikkerhedshjelme.
Planlagte forbedringer:
Flere andre forbedringer er udført eller igangsat, bl. a. har vi i bestyrelsen
besluttet
 at udvide autocamperparkeringspladsen med yderligere ca. 5 pladser.
 at fortsætte udskiftningen af elstanderne på vinterpladsen.
Uddybning m.m.:
Det kommunale budget for 2019 er nu endelig vedtaget, og heri er der afsat rigtig mange penge til uddybningen – ca. 7 millioner. Sidste nyt er, at
uddybningsprojektet pr. er i udbud. Den kommunale planlægningsafdeling forventer, at projektet kan gå i gang midt i december og vil være afsluttet til april. Nu må vi se.
En ny kommunal toiletbygning på nordsiden ved siden af Fjordens Perle
skulle stå klar til næste sæson, så vi slipper for den midlertidige toiletvogn
ved honnørkajen. På det kommende byrådsmøde her sidst på måneden
regner man med at træffe den endelig beslutning.
Jeppe Friis (JF) – vores næstformand og generalforsamlingsvalgte medlem
til Søsportscenterets bestyrelse, løser opgaver både her på stedet og på
Søsportscenteret.
JF fortalte om følgende hovedpunkter:
• Indvielse på Haderslev Dam
• Cykelordning for vore gæster.
• Samarbejdet med de øvrige klubber på Dammen.
• Klubbens forsikringer.
• Idrætssamvirket i Haderslev.
Bestyrelsesberetningen blev fremlagt med assistance af en PowerPointpræsentation. Under fremlæggelsen kom de enkelte udvalgsformænd på
”podiet” og fremlagde deres udvalgsberetninger.
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Sejludvalget ved udvalgsformand Christian Lageri-Schmidt.
• Har igen i år afholdt Tour de Haderslev, Pinsestævne på Årø og Blå
Bånd til Assens. Blå Bånd kapsejladsen var i år præget af meget få tilmeldinger, og blev derfor udsat til 2019. I stedet blev der afholdt en
rigtig hyggelig sejlerfest i Assens Tursejlerklub´s klubhus.
Desværre er der ved fremlæggelsen ved sejludvalget sket en beklagelig
fejl på PP-præsentationen. Ved fremlæggelsen var Bent Christensen ikke
skrevet og ej heller nævnt med på udvalgslisten, hvilket vi skal beklage.
Klubhusudvalget ved udvalgsformand Svend Nielsen.
• Har igen i år brugt kræfter på at drive vores klubhus på bedste vis.
Herunder også udlejning til vore medlemmer.
• SN kom i fremlæggelsen ind på en enkelt episode der har været ifm.
en udlejning. Klubhusudvalget anmoder medlemmerne om, at udlejningsperioderne respekteres, og at man ikke går ind i de lejede lokaliteter under en udlejning.
Ungdomsudvalget ved udvalgsformand Nicolai Ebbesen.
Ungdomsafdelingen har i år deltaget i flere arrangementer. Her kan bl.a.
nævnes Hotdog Cup, Dam Cup, Sønderjysk Open som blev afholdt i Flensborg, Sønderborg, Fynshav og Gråsten.
• JDM i Sønderborg. Sommerlejr i Gråsten. Rangliste stævne i Kerteminde og Kolding.
• Vi har arrangeret skolesejlads for byens skoler og naturligvis klubmesterskabet.
• I afdelingen har vi haft sjov, hygge og god træning – både på Dammen
og på havnen.
• Fællesspisning og udflugt til Gran øen, og meget mere.
• Også hos voksenjollesejlerne har der været rigtig god aktivitet, og der
er kommet nye sejlere til.
Pladsudvalget ved pladsmester Heinrich Jespersen.
HJ fremlagde sin beretning i form af en billedserie, som viste både gode
og knap så gode eksempler på medlemmernes adfærd - både på pladsen
og omkring bådene. Der var bl.a. eksempler på, hvorledes man ved god
omtanke undgår at ”indbyde” til tyverier fra bådene. Der var eksempler
på målangivelser på stativerne – både for og agter, så det er nemmere for
pladsmesteren at placere stativerne før optagning af bådene. Endelig kom
pladsmesteren med endnu en appel til medlemmerne om at benytte de
indkøbte sikkerhedshjelme. Desværre har der været et uheld, hvor et
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medlem fik en skade i hovedbunden. Det er Arbejdstilsynet der forlanger
brugen af hjelmene, og det er netop for at undgå hovedskader – det er
tungt grej der arbejdes med !!
Broudvalget ved havnemester Gunnar Nielsen.
Der er sket omfattende udskiftninger af planker på broerne samt diverse
andre reparationer.
• Forestående arbejder vil være en stadig udbedring af B broen indtil
anskaffelse af ny bro.
• Ligeledes trænger brodækket omkring mastekranen til udskiftning.
• Kassereren er meget glad for de penge, der flyder til fra gæstesejlere
og autocampere.
• Havnemesteren kunne derimod ønske sig flere frivillige til havnekontrol. Det har i år været mere end ualmindelig bøvlet. GN håber at det
bliver bedre til næste sæson.
Byggeudvalget ved formand Carsten Mikkelsen.
Vi havde det første byggemøde i januar, efter at generalforsamlingen i
nov. 2017 besluttede at prioritere byggeriet af nye toiletter og bad.
På den nylig afholdte ekstraordinære generalforsamling, traf vi den afgørende beslutning om at igangsætte det planlagte byggeri øst for klubhuset.
Byggeudvalget består af Bjarne Winther, Lars Stryhn Poulsen, Hans Olling,
Erik Ejlertsen og Carsten Mikkelsen.
Derefter er der sket følgende:
• Kontrakten blev underskrevet.
• Grunden blevet rømmet for fliser.
• Byggeriet blev sat af.
• Det store ramslag ankom nogle dage før tid, så kranførerne måtte sno
sig, mens pladsmanden kørte slalom med stativer for at få de sidste
både placeret.
• I løbet af en formiddag blev de 9 stk. 13 meter lange pæle rammet.
• Støbning af bundplade og fundament er i fuld gang.
• På nuværende tidspunkt er vi 14 dage forud for tidsplanen, så vi håber
byggeriet kan stå færdigt midt i maj som planlagt.
• Vores gamle havnepengeautomat er blevet udskiftet med en ny indbygningsmodel, som også kan håndtere havnekort til køb af bad samt
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brug af vaskemaskine og tørretumbler.
• Planerne for ombygning og indretning af de eksisterende baderum vil
gå i gang om kort tid.
Beretningen blev godkendt med akklamation.
3. Forelæggelse af regnskab.
Kasserer Lars S. Poulsen (LSP) fremlægger regnskabet for regnskabsåret
1. oktober til 30. september. Det fremlagte regnskab kan ses og hentes
på klubbens hjemmeside. LSP gennemgår hovedpunkterne i det fremlagte regnskab via PowerPoint-præsentationen.
Regnskabet godkendes med akklamation.
4. Indkomne forslag.
Der var indsendt ét forslag, som var indsendt af Poul og Lone TangAndersen, medl.nr. 967299/1876400.
”Vi er desværre forhindret i deltagelse ved Generalforsamlingen d. 17/11
2018, men ønsker at fremkomme med flg. forslag:
Vil det ikke være en idé, at medhjælpere ved havnens og klubbens drift,
kranførere, pladsfolk osv. aflønnes. Den dag de skal erstattes med nye frivillige medhjælpere, vil det sikkert være lettere at finde arbejdskraft, hvis
der er en ”gulerod” foran næsen af en.
En ”gulerod” kan være helt eller delvist medlemskab/broplads – varer
som i forvejen ejes af klubben = ingen decideret udgift.”
EE anmodede om kommentarer til det indsendte forslag, og CM argumenterede imod forslaget ved at sige følgende:
”Der er rigtig mange positive kræfter i gang i HSC, og uden disse mange
frivillige, som hver især yder en kæmpe indsats for alle HSC´s medlemmer, så vil forslaget medføre en voldsom kontingentstigning, og en nærmest umulig administration af den forbrugte tid og værdi af de udførte
arbejder.”
Dirigenten satte forslaget til afstemning, og resultatet blev at 2 stemte for
forslaget, og 57 stemte imod. Forslaget blev dermed forkastet.
5. Budget, herunder kontingent - til godkendelse.
LSP fremviser det udarbejdede budget for 2018/2019. Heraf fremgår at
der ikke er budgetteret med kontingentstigninger i det kommende år.
Det fremlagte budget godkendes med akklamation, og kan findes på
klubbens hjemmeside.
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6. Valg.
b. Lige år:
Valg af næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen foreslår genvalg, som godkendes med akklamation.
c. Hvert år:
Valg af medlemmer til følgende udvalg:
Broudvalg:
bro A:
Alfred Lassen – modtager ikke genvalg.
Finn Laursen foreslås, og vælges med akklamation
bro B:
Ole Fröhlich – modtager ikke genvalg.
- bestyrelsen foreslår Tom Hundebøl, som vælges
med akklamation.
bro C+D: Chresten Struck og Werner Boisen
bro E:
Erling Skov
bro N:
Jeppe Friis
Pladsudvalg:
Valdemar Nielsen og Jørgen Rosenkilde.
Sejludvalg:
Bjarne Winther, Lars Poulsen og Bent Christensen.
Ungdomsudvalg:
Dicte Ebbesen og Allan Petersen
Klubhusudvalg:
Udvalget vælger selv sine medlemmer.
Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant – bestyrelsen foreslår Heine Christiansen – genvælges med akklamation.
2. suppleant – bestyrelsen foreslår Gert Kloth Petersen –
genvælges med akklamation.
Valg af to revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg Jens Harder og Eva Stricker.
Genvælges med akklamation.
Valg af en revisorsuppleant.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Werner Boisen
Genvælges med akklamation.
Valg af et medlem til Søsportscentrets bestyrelse.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jeppe Friis.
Genvælges med akklamation.
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7. Eventuelt.
Under punktet eventuelt, uddeles der traditionen tro årsnåle for hhv. 25 –
og 50 års medlemsskab af HSC.
I år blev der uddelt én 50-årsnål. Den blev uddelt til Heine Christiansen.
”Øl-dåselauget” ved Bent Christensen og Erling Skau meddeler, at de ikke
ønsker at fortsætte indsamlingen af de tomme alu-dåser. Dette skyldes
bl.a. tyveri af de indsamlede og pakkede dåser. Meget spildt arbejde er
blevet præsteret i løbet af 2018. Til trods for dette, er det lykkes at indsamle 815 kr. til Ungdomsudvalget.
Onsdagsgrillen ved Heine Christiansen og BS-R har genereret et overskud
på 4535 kr. Heraf gives 4250 kr. på et værdibevis til Ungdomsudvalget.
Udvalget skal blot anmode Heine eller BS-R om et beløb til et eller flere
sociale formål i Ungdomsudvalget.
Tom Hundebøl foreslår to båse til rengøring af bådene ved optagning.
Forslaget vil medføre en voldsom forøgelse af tiden der går til optagning
af bådene. Endvidere er bådpladsen etableret på en tidligere kommunal
losseplads, så hensynet til en evt. forurening er ikke umiddelbart i spil her.
Carsten Mikkelsen takker alle de mange frivillige kræfter, der igen i år har
ydet en kæmpe indsats for HSC. Det har stor betydning både for sammenholdet, kammeratskabet og økonomien i klubben.
Han takker afslutningsvis Erik Ejlertsen for en god og myndig ledelse af
Generalforsamlingen og overrækker EE en vingave.
Generalforsamlingen afsluttedes med et 3-foldigt leve for HSC.
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