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                                                                                                                            Horsens d. 19.6.2017 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.juni 2017  
Fra klokken 19.00 til 21.30  

Deltagere: Svend Smedegaard, Kristian Trøst Smedegaard, Klaus D. 
Johansen, Jan Riskær Nielsen, Knud Erik Feldt, Klaus Schubert, Søren 

Nielsen, Bjarne Hansen 
Afbud :Peter Bjerremand 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 

Der er kommet et tilbud fra Pantanius, som bliver sat 
på under punkt 3 

 

2. underskrift på lån i 
Sydbank(J70) 

 
Klaus D, Johansen har papirerne 
med 
 
 
 
 

Klaus D. Johansen gjorde rede for den finansielle 
situation. 
 
Bestyrelsen skrev under på de nye papirer fra 
Sydbank 
kassekreditten vil blive nedskrevet med 86000 pr. år. 
vi har lige nu en kassekredit på 530000 kr. som som 
der d.d. er 100000 kr. i overskud på. 

3. Regnskabsfører Helle 
Fynbo, hvordan går det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus D. Johansen kom med en liste over kontingent 
skyldnere, som blev gennemgået, og betaler de ikke 
ved denne henvendelse, som nu kommer, vil de blive 
udmeldt. 
Helle Fynbo, er bogholder og ikke regnskabsfører. 
Hun er inde i tingene, opgaven er bare betydelig 
større end hun troede. Hun har arbejdsopgaver vi 
skal have lavet. 
Helle får alle mails der bliver sendt til kassereren, det 
skal der laves om på. Klaus sender til hende. 
Systemet i sig selv fungerer. Det skal bare lige 
indarbejdes ordentligt. 
Sune kobler Helle af kasserer mailen  
 
Peter Bjerremand, har et ok samarbejde med Helle, 
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3a. Tilbud fra Pantanius 
 
 
 

men undrer sig over, at bestyrelsen ikke kvartalsvis 
får en budgetopfølgning. 
 
Vi har modtaget et tilbud, og det ser ikke dyrere ud 
end det vi betaler nu. Det skal lige kigges igennem. 
Bjarne taler med Peter Bjerremand, og vi tiltræder  
forsikringen, når den er rettet til. 
 
 
 
 

4. Ungdomsafdelingen, skal 
der ansættes en 
cheftræner? 

 
Klaus Schubert 
 
 

Peter Bjerremand deltog i et positivt forældremøde i 
ungdomsafdelingen. Der var god opbakning til 
deltagelse i styregruppen og til gennemførelse af 
Borrelejren. Der blev ikke valgt ny formand. 
 
Klaus Schubert mener det vil give god mening at 
ansætte en chef træner. 
Peter Bjerremand havde inden bestyrelsesmødet 
sendt sin holdning til dette punkt, der gik på at en 
samlende person ville være en ok idé, hvis der skal 
arbejdes målrettet med ar rekruttere af nye optimist 
sejlere, juniorer og J/70 sejlere. Generelt skal der 
arbejdes på, at fastholde de unge sejlere i miljøet. 
Det kan være vigtigere at investere i en samlende 
person, end i nye joller og gummibåde, der kan 
måske også reduceres i antallet af hjælpetrænere, for 
at skaffe økonomien til en chef træner. 
Det ville være rigtigt godt for klubben, hvis vi kunne 
finde en chef træner. 
Klaus Schubert har nogle navne.  
Vi er nødt til at have en der kan sige ja til en vis 
periode. 
Alle tænker 
Tina Winkler taler med et emne. 
 
 
 

5. Sejlerskolen 
Nils Buhl har sagt, at han ikke 
holder evigt, og at han gerne så 
en person blev kørt i stilling til 
at overtage sejlerskolen med 
mere. 
 
 
 
 

Bjarne har haft en snak med Nils Buhl, der giver 
udtryk for, at han gerne vil være med lidt endnu, men 
han vil gerne være fri for at sidde i en båd, som 
instruktør. 
Han vil gerne være fri for projekter om sommeren, 
men om vinteren er han på. 
 
Han nævner en der muligvis kunne tage over på 
noget af det planlægning, der er om sommeren. 
Bjarne tager en snak med vedkommende. 
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6. Økonomi pinse tur 
Og økonomi business 
Cup 
 
 
 

Pinseturen: 
Ca. 13.000 kostede kødet vi fik, og turen til Øvre 
kostede også. Der kom lidt penge ind for deltagelsen. 
Det kunne fint næste år koste 50 kroner pr. person at 
deltage. 
Turudvalget laver en evaluering af arrangementet. 
 
Business Cup: 
Der blev en skade ved et arr. som SYD bank, stod 
for. Under Business Cup fik samme båd endnu en 
skade. Skadevolderne betaler ind fra flere sider. 
at de skulle sejles retur skete der endnu en lille ting. 

7. Besøg af 12 meter båd 
som Jens Harder har 
andel i. den kommer til 
Horsens fredag den 7.juli. 
Er det noget der kunne 
bruges sponsor relateret? 
Invitation særligt 
indbudte eller??? 

 
 

Der bliver arbejdet videre med det. 
 
Båden ankommer den 6.juli og fredag den 7.juli er 
der åben båd fra klokken 17.00 

8. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 

Klaus D. Johansen: 
Kim Due Jacobsen er blevet ansvarlig for gummibåde 
og benzin. Han skal desuden påse reparationer som 
bestyrelsen ønsker at få en vurdering af inden de 
bliver sat i gang. 
 
Klaus Schubert: 
Alle opgaver bliver løst i ungdomsafdelingen. Borre 
Knob som vanligt, sommersjov og der er diverse 
mesterskaber andre steder i Europa. 
 
Jan Riskær: 
Vild med vand, der skal evalueres 
 
J/70’erne skal måske ikke være en del af sejler  
skolen. 
 
 Der er møde omkring J/70 erne på torsdag den 22.6. 
 
Svend Smedegaard: 
Der har ikke været andet end bøvl med kranen, og 
der er ikke opkrævet penge for nye nøgler i år. 
 
Enten er der ingen kran ret snart, eller hvis der er en 
kran, vil der blive opkrævet penge til nye nøgler. 
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Søren Nielsen 
Søren Har lavet mærker til båd vognene til OK 
jollerne. Så nu skal der strammes op omkring 
jollepladserne. 
 
Anders Andersen sejlede fantastisk i Præstø sidste 
weekend. 
 
Kristian Smedegaard: 
Kommunikationsudvalget flyttes til august 
 
Knud Erik Feldt. 
Der har været noget i forhold til restauratøren, og et 
medlem der går i baren og i køkkenet før personalet 
er til stede. 
Christian har haft kontakt til Bjarne og Knud Erik, og 
han er blevet rådet til at hans rengøringsfolk låser 
dørene indefra. 
 
 
 
 

 


