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                                                                                                                            Horsens d. 23.3.2017 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20.marts 2017   
Fra klokken 19.00 til 21.30 

 i bestyrelseslokalet 
 

Deltagere: Svend Smedegaard, Klaus D. Johansen, Kristian Trøst 
Smedegaard, Jan Riskær Nielsen, Peter Bjerremand, Bjarne Hansen. 
Afbud : Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Søren Nielsen 
Gæst: Morten Fjerbæk 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 

 

 

2. Spørgeskema  
Hvad kom der ud af det. 
Sammenkog fremlagt af Morten 
Fjerbæk 
 

 
 
 
 
 
 
 

Morten startede med at opsummere, at over 200 
havde svaret på undersøgelsen, hvilket må siges at 
være godkendt. 
Morten har lavet slides med opsamlingen. 
Han har desuden lavet et kort sammenskriv til næste 
klubblad. 
Morten opfordrer alle udvalg til at sætte sig og gå 
resultatet igennem. Der er en del udsagn man kan 
blive kloge af 
 
96 % er tilfredse, hvilket er godt gået. 
 
Bestyrelsen overvejer at gentage om 1 år eller 2 
Opsamlingen sendes til alle udvalg. 
 
 

3. mønstring søndag den 
26.marts 10-12 

 
Hvem kommer? 
Arrangementet skulle gerne 

 
 
Bjarne Hansen 
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fortælle lidt om hvad der er af 
planer for den kommende 
sæson, og skulle gerne give 
nogle frivillige hænder/hoveder 
til arrangementerne 
 

 
 
 
 

4. Forsikring hos Codan 
Hvem har opgaven fremadrettet. 
Kunne vi få tilbud fra et andet 
forsikringsselskab? Ex. 
Pantanius. 
 
Klaus Schubert gennemgår 
jollerne på pladsen, om de også 
er på listen eller der er for 
mange enten på listen eller på 
pladsen. 
 
Den tidligere indbetaling viser, 
at vi har indbetalt 16.000 kroner 
for meget. Der var desuden en 
yngling og en Hobie 16 der 
burde være meldt fra. 
 
 
 
 

 
Fremtidig procedure: 
 
Materiale gennemgang Klaus S og Erik Andersen, 
 
. 
 
 
 
Efterfølgende gennem gang med forsikrings selskab. 
 
Det tager Peter Bjerremand op med Pantanius  
 
Når listen er fuldstændig opdateret, tager Klaus D, 
Johansen over på det. 
 
I forhold til betalinger og konto træk, er det vigtigt at 
Klaus D. Johansen får konto kig på Sejlklubbens 
konti i Sydbank. Bjarne taler med Banken. 

5. Hvor er vi i forhold til J70 
Sponsor? 
 
Hvor mange penge er der inde 
nu? 
Hvor er grænsen for, at sætte i 
gang? 
 
Gennemsigtigt regnskab 
 
Bestyrelsesopbakning til J70 
projektet. 
 

Der er lavet et stort arbejde og  budgettet hænger 
sammen. 
 
Peter kigger på mulighederne for finansiering. 
 
Bestyrelsen beslutter: 
Vi bestiller 3 fra værftet med bundmaling og trailer. 
 
Peter får lige de sidste aftaler ind og så sætter han i 
gang. 
 
Vi finder selv priser på sejl, kompas motor og bom 
pressening. 
 

6. OL 2020 
 
Bestyrelsesopbakning til On 
Boards arbejde med særskilt, at 
samle sponsormidler til Ol 2020 
 
 

Sponsor puljen til Ol,  
Der skal være mere gennemsigtighed i forhold til 
klubregnskabet. 
 
Peter har lavet et skema, der giver et godt overblik. 
Det bliver mere synligt hvor pengene er givet fra og 
til. 
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Der er gode aftaler i hus allerede nu. 

7. Talent støtte ansøgning 
 
1 aktuel ansøgning fra 2 sejlere 
Christian Winkler og Johan 
Schubert. 
 
 
Bilag medsendes dagsorden 
 
 
 

Hvad er principperne for, hvad vi giver til. 
 
VM for storjoller gives der efter ansøgning /motivering 
Indenfor landets grænser 
Udenfor landets grænser 
EM for storjoller gives der efter ansøgning/motivering 
Indenfor landets grænser 
Udenfor landets grænser 
 
 
Ved årets begyndelse kunne der komme en samlet 
indstilling fra ungdomsafdelingen, med estimat og 
navne. 
 
Peter laver et udkast til en fremadrettet løsning. 
 
De 2 ansøgere må afvente svar til efter næste 
bestyrelsesmøde,  
Bjarne tager kontakt til ansøgerne. 
 
 

8. Lønninger instruktører i 
sejlerskolen? 
 
 

Bilag medsendes 
dagsordenen 

 
 

 

Grundreglen: 
 
Jan Riskær fremlagde synspunkter i forhold til at der 
skal være modydelser til instruktører.  
 
Der er ikke i en klub som vores, økonomisk plads til 
at aflønne eller give kontingent frihed.  
 
Ingen voksne frivillige i Horsens Sejlklub har fået løn 
for det arbejde de har gjort. 
 
Der skal måske bruges penge på beklædning med 
logo på. 
Hvilke events kunne vi tilbyde dem?  
 
Det skal gennemtænkes: hvad skal der til og hvad 
koster det. 
 
De lønninger der betales i ungdomsafdelingen, får vi 
for en stor del refunderet af team Danmark og 
Horsens kommune 
 
 
 



4 
 

 

9. Standerhejsning 2017 
 
 
Hvem deltager? 
Dåb 
Duelighedsbeviser 
Hvem laver kakao? 
Øl og vand? 
Sange? 
 

Klaus D. Johansen med frue 
Svend Smedegaard med frue 
Kristian Smedegaard med frue 
Bjarne Hansen med frue 
 
 
Yasmeen og Bente Johansen laver kakao og 
indkøber krus. 
 
Øl og Vand : Feldt og Bjarne 
Sange : Bjarne 
 
 
 
 

10. Bordet rundt 
Orienteringspunkt. 
Kort 
 
 
 
 

Bjarne: 

• Snak med Jesper Gemmer, i foråret har den 
servicekaj vi har nu, hvad med efteråret?  
Bjarne har foreslået at man anvender 
kommunens grund. Bjarne og Svend tager en 
snak med Jesper Gemmer i nærmeste fremtid. 

• Et medlem har givet en 
kautionserklæring/garanti på 100.000 kroner, 
og han ønsker at stoppe den. Den er svær at 
opretholde. Det kunne være rart at den 
stopper med regnskabsårets afslutning 
 

Peter: 

• Der skal nedsættes et aktivitetsudvalg i forhold 
til J70’erne 

 
Klaus D. Johansen 

• Århus sejlklub har en forespørgsel om fælles 
medlemsordning. Der er en Hellerup model. 
Klaus sender til Peter og Bjarne 
 

 
 
 

11. Evt. 
 
 
 
 

• Jan Riskær har arrangeret et foredrag til vinter 
der koster lidt penge, men som lyder meget 
interessant. 2-11-2017 

           Dansk Vestindien i 100 år 

• Kasserer jobbet skal præciseres, og der skal 
laves et system som kan håndteres. 

 
. 
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12. afventende punkter 

• Sponsorat på gummibåd/Aarhus 
Tornado 

• Budget DM Ok joller 

• Event for frivillige med mole 
pølser 

 

 


