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                                                                                                                            Horsens d. 22.1.2017 

 

 

Referat af  bestyrelsesmøde den 16.januar    
Fra klokken 19.00 til 22.00 

Deltagere : Kristian T. Smedegaard, Svend Smedegaard, Carl – Erik Carlsen, 
Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Morten Fjerbæk, Bjarne 
Hansen 
Afbud : 
Gæster: Jan Riskær, Peter Bjerremand 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bjarne bød velkommen til bestyrelsesmøde, og 
udtrykte sin tilfredshed med, at Jan Riskær, og Peter 
Bjerremand har valgt at stille op til bestyrelsen. 
Bjarne opfordrede til, at vi fremadrettet forsøger at 
holde bordet rundt samlet indenfor 20 minutter. Hvis 
der er emner der vurderes at skabe større debat, skal 
de være et punkt på dagsordenen. 
 

2. Opstillede kandidater til 
de tomme 
bestyrelsespladser 

Præsentation 
 
 
 
 

Jan Riskær:  har sagt ja til at repræsentere tur udvalg 
og sejlerskolen, og vil gerne noget bredere klubliv. 
Åbne lidt op for noget allerede fra forårsklargøringen, 
at man kan mødes i MONGO. 
Tur sejladsen ligger også lige for at gøre mere 
interessant. 
Klublivet er i det hele taget noget han gerne vil 
kæmpe for. 
 
Peter Bjerremand: 
Peter vil gerne være med til at kæmpe kampen for 
klublivet, men også for et mere aktivt kapsejladsmiljø, 
herunder muligheden for at have J70 både i klubregi. 
 
Der er desuden en kandidat mere til en suppleant 
plads, Søren Nielsen.(afløser for Morten) 
 

3. nyt lån 
budget for næste 
regnskabsperiode(der er små 

Der er nye lån i hus, til en lavere rente, og Carl – Erik 
har desuden forhandlet en lavere bidragssats. 
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ændringer) 
orientering fra Carl – Erik 
 
 
 
 
 
 

Budget: 
Der er et lidt ændret budget, der nu er klar til 
generalforsamlingen torsdag den 19.1.2017. 
 
At Knud Hjersing og Olaf Holmegaard holder i 
værkstedet, betyder større udgift til reparationer.  
 
 
 

4. Ny sammensætning af 
forretningsudvalg 

 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen enedes om at forretningsudvalget 
fremover består af: 
Bjarne Hansen, Svend Smedegaard og Kristian 
Smedegaard. 
Dette med virkning efter generalforsamlingen. 

5. Gennemgang af klubhus. 
Ifølge kontrakt skal det 
foregå mellem den 2.1.og 
31.1. 

 
Hvem deltager? 
 
 

Der skal bruges både en advokat, en håndværker, en 
bygningssagkyndig(arkitekt). 
 
Bjarne gjorde rede for historikken i samarbejdet 
mellem lejer og HSH. 
 
Bjarne Hansen, Kristian Smedegaard og Søren 
Nielsen deltager 
Bjarne koordinerer tidspunkt for besigtigelse 
 

6. synspunkter til 
høringssvar til 
kommunen inden 
14.2.2017? 

 
 
 
 

Nabo klubben har lavet et fælles høringssvar, HSH 
måske ikke kan være helt enige i.HSH er ikke en del 
af deres høringssvar, men laver et selvstændigt 
høringssvar. 
 
HSH vægter sejlermiljøet på havnen meget højt. Det 
liv det giver at sejlerne står på vinterpladsen og gør 
bådene forårsklare.  
22.3.2017 er byrådet inviteret på havnen til en rundtur 
til alle søsportsklubber. Det ser ud til at der er fin 
opbakning. 
Det vil være fint hvis formanden for 
ungdomsafdelingen kunne deltage.  
Klaus Schubert  og Bjarne Hansen deltager 
 

7. Udviklingen i antallet af 
ungdomssejlere, ønske 
om køb af zoom 8, samt 
salg af en Hobie 16 

Klaus Schubert 

Der er ikke så mange ungdomssejlere, som tidligere, 
så tendensen er også gældende der. 
Ungdomsafdelingen arbejder på initiativer der skal 
skaffe flere. 
Det eneste der ikke er afprøvet er, at de bedste 
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trænere også træner med de mindst øvede. 
Opstartsmødet er flyttet til en weekend af samme 
grund. 
Kunne der laves et koncept, der gør, at der ikke skal 
betales båd leje så længe man er c-sejler.  
Lejen kunne også være halveret. 
Klaus går tilbage til styregruppen i 
ungdomsafdelingen, og så må de arbejde videre.  
Der kunne også reklameres på skolerne. 
Voksentrænere er også et +++ 
 
Punktet skal på næste dagsorden. 
 
Der mangles aktuelt en Zoom 8 jolle, der er en sejler, 
der har meget brug for en kapsejladsklar jolle til 
foråret det er i prislejet 20.000 kr.  
Alt tyder på at det er Zoom og Laser der er run på. 
Den Hobie der er tilbage, skal lige tjekkes om den er 
lejet ud for 2017 ellers skal den sælges. 
Beslutning 
Der er givet tilsagn til, at ungdomsafdelingen køber 
en Zoom til 20.000 
Hobien bliver solgt, hvis der ikke er lejere 
 

8. indretning af klublokale 
 
Der er kommet et forslag fra de 
som ønsker at sponsere det. 
 
 
 
 

Bjarne fremviste nogle tegninger, og billeder. De som 
vil sponsere ombygningen sørger for hele 
indretningen.  
Det prøves, og sættes i gang. Dette under 
forudsætning af, at ophængningen kan godkendes af 
bestyrelsen(FU), rent sikkerhedsmæssigt 
Svend tager kontakten. 
 
 

9. J70’er. Hvornår siger vi 
ja, og hvor mange penge 
skal der være i kassen.? 

 
Peter Bjerremand 
 

Peter lagde ud med en gennemgang af On Board’s 
oplæg til sejlsportsprojekt. 
Bestyrelsen skal tage stilling til hvad HSH tør? 
Det kommer på bestyrelsesmøde den 20.februar. 

10. ekstra spil til Vitus 
 
Bjarne og Knud Erik 
 
 
 
 

Vitus trænger til en stor overhaling, den skal males 
indvendig og udvendig. 
Der skal glasarbejde til, og nye lister, nye vinduer 
 
Der skal monteres et ankerspil og en platform til at 
stå på, med et trin ned. 
Det bliver en lidt større udskrivning end først antaget. 
Onsdag klokken 13.00 tager Bjarne og Knud Erik hen 
og taler med Søren om priserne. 
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Ellers siger bestyrelsen ja til, at der ofres penge på 
Vitus. 
 

11. Spørgeskema 
undersøgelsen, hvad 
tænker vi om den? 
Tilbage melding til 
medlemmerne 

Resultaterne peger på en rimelig opbakning til 
bestyrelsen.  
Medlemmerne efterspørger klubudvikling 
 
Bjarne spørger Jørn Ole om ikke vi kan få en PDF fil 
med alle svarene på. 
 
Morten vil gerne, hvis vi kan skaffe en PDF, lave et 
sammenskriv som tilbagemelding til medlemmerne. 
Det kan sættes både i klubbladet og på den nye 
hjemmeside. 

12. bordet rundt 
orienteringspunkt max 10 min 
pr mand 
 
 
 
 

Klaus D. Johansen: 
Har været i gang med at udsende medlemskort via 
mail. Det har været et større arbejde, men også 
lærerigt. 
Næste år skal det effektiviseres lidt.  
Der kan i den forbindelse blive en udgift, som Klaus 
løfter i bestyrelsen. 
Kunne vi evt. have en funktion på hjemmesiden, hvor 
medlemmerne kan gå ind og rette deres data? 
Kristian Smedegaard 
Kommunikationsudvalget skal i gang igen, havde et 
møde før jul. 
 
 
Svend 
Der mangler pladsmænd, og kan der ikke findes 
nogen, må der drosles ned og Knud Erik bliver flyttet 
til kun at varetage Nyboderpladsen.  
Der er tidligere aftalt istandsættelse af 
ungdomshusene. Hvis ikke det bliver sat i gang nu, 
skal vi have bestilt en tømre. 
 
Bjarne: 
Følger lige op på det DM Hans Frederik Klint 
Jacobsen vandt på en Albin ekspres fra Århus, samt 
Torben Pedersens bedrifter. 
 
Peter Bjerremand 
Peter vil introducere et strukturerings værktøj til 
bestyrelsesmøderne. Basecamp.com 
 
Carl – Erik: 
Der skal udpeges en der er kasserer måske mere af 
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navn end af gavn. Klaus D. Johansen 
Vi skal have søgt Team Danmark puljen ved 
kommunen. 
 
 
 
 
  

13. evt. 
 
 
 
 
 
 

Hjemmesiden er i luften 

14. Næste møde • Maling samt reparation af ungdomshusene og 
MONGO 

• Intromøde til nye medlemmer, fast dato 

• J 70’er , hvor langt skal vi gå 

• Nye ungdomssejlere, hvad er drøftet i 
styregruppen 

•  
 
 
 
 

 


