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                                                                                                                            Horsens d. 1.5.2017 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 24.april 2017  
Fra klokken 19.00 til 21.30 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Bjerremand kom lidt senere, efter møde i DS 

 

2. Forsikringsskift 
Hvor er vi? 
Vores nuværende forsikringer kan 
opsiges med 1 måneds varsel 

 
 
 

Sagen er i gang, vi venter svar fra Pantanius 

3. Vitus Bering 
Regning på renovering 
 
Knud Erik Feldt og Bjarne Hansen 
 
 
 

Renoveringen er blevet noget dyrere end der var 
regnet med.. 
Det er løbet løbsk.  
Bjarne og Knud Erik har forhandlet med Søren så vi 
ender på ca. 50.000 kroner, og så er alle tilfredse, ca. 
det samme som vurderet. 
 

4. Støtte til elite og unge 
talenter i HSH 

 
Peter Bjerremand 
Bilag vedhæfter mail 
 
 

Kan der laves et overslag på, hvor meget budgettet 
er? 
Det kan der ikke, da nogle kun får en måneds varsel 
til de skal sejle enten NM, EM eller VM 
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Teksten vil blive ændret så der står:: 
Der kan søges støtte til hel eller delvis betaling af 
stævne gebyr. 
 
I forhold til Den ansøgning der ligger fra Schubert og 
Winkler.  Her kan bevilliges stævnegebyr. 
 
Svar på ansøgning sendes af Bjarne. 
 
 
 
 

5. kontrakt J/70 
 
både er bestilt 
økonomi nu 
 
 
 

Peter fremlagde budget for købet af de 3 både. 
Det ser under alle omstændigheder godt ud. 
Der har været et møde med Kronjylland, ang. EVT 
lån til J/70 
 
Bestyrelsen fik samtidig et overblik over de sponsor 
konti HSH har. 
 

6. Ligasejlerne 
Kontrakt  
Kristian Smedegaard 
 
 
 
 

Der er lavet kontrakt med sejlerne, den er 
underskrevet af Jacob, men der mangler underskrift 
fra de øvrige sejlere. 
 
Sejlerne træner næsten hver weekend.  
 
 

7. Salg af Etchell 
princip beslutning i tilfælde af, at 
det bliver aktuelt. 
Vurderet pris 45.000 kroner 
 
 

Bestyrelsen mener det vil være fint at sælge den i 
tilfælde af, at det bliver nødvendigt. 
 
Der  trædes lige vande lidt, for at se om der bliver 
brug for den. 
 
Fast pris 49.000  
 
Pigesejlerne har forespurgt, hvad det koster at leje 
den ene match race om aftenen. 
De kunne evt. leje Etchellen af sejlklubben. 
Knud Erik tager kontakt til Pigesejlerne. Karin 
Frederiksen 
4 x 1800,00 kroner for forår og efterår  

8. Muligt samarbejde med 
Søren Laugesen Og Jens 
Henrik Lund tidligere 
Match race center? 

Samarbejdet kunne bidrage til 
økonomien i J/70 projektet 
 

Søren Klint og Peter Bjerremand har haft en super 
snak med Jens Henrik Lund og Søren Laugesen.De 
ejer Go Sail, som har indkøbt 6 stk. blue 27 sejlbåde, 
som de vil bruge til events. 
 
Der er lavet et oplæg til samarbejde.  
Samarbejdet skal være åbent for, at HSH muligvis i 
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 2018 vil lave business Cup i J/70 
 
Aftalen vil/kan løse nogle ting for HSH. 
 
Der skal nogle priser på.  
Peter Bjerremand arbejder videre. 
 

9. Gummi båd tilbud 
indstilling til, at vi først køber med 
trailer, når vi har 70.000 kroner fra 
sponsor, og sælger Sella når vi 
har købt. 
 
Bilag: tilbud 

Der er søgt midler ved Trygfonden og en anden 
sponsor. 
Sella kan evt. sælges til omkring 25.000 -30.000 
 
De små grå gummibåde bliver brugt til ”kravle 
gården” 
 
Når vi har sponsorerne, så tager vi stilling. 
Finder vi ikke nogle sponsorer i år, så venter vi til 
næste år. 
 
 

10. Bordet rundt 
Orientering. 
 
 
 
 

Svend Smedegaard: 
I lyset af at kranen/servicekajen er usikker i år, så vil 
der ikke blive opkrævet nyt nøgle gebyr i år. 
Tørsejlerne kan stå bag Nyboder i år, så må de køre 
frem og tilbage med bådene 
Bjarne og Svend har set tegninger af den nye 
servicekaj, men den bliver først færdig sidst på året. 
 
Jan Riskær Nielsen 
Vild med vand er lidt svagt besat, der mangler 
frivillige fra flere klubber. Programmet skal være 
færdigt nu, og det ligger samme weekend som 
Business Cup 
 
Tur udvalget er godt i gang med en kalender, 
startende med pinse tur. 
Sejlerskolen starter op i næste uge med 35 elever 
 
Knud Erik 
Vitus skal i gang, der skal lægges bøjer ud. Der skal 
monteres el på ankerspillet 
Masten skal svejses ved Havneservice 
 
 
Peter Bjerremand 
Der er en opfordring til at der laves et nyt 
samarbejdende udvalg på tværs af sejlerskolen, 
kapsejladsskolen, ungdomsafdelingen og 
besætningen på ligabådene i forhold til J/70 projektet. 
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Der skal laves retninslinier og så videre. 
 
Klaus Schubert 
 Stævne i weekenden det startede med 30 og der 
sluttedes med 8, der var rigelig vind. 
Der er opstart af nye sejlere. 
 
Klaus D. Johansen 
Der har været møde med Carl-Erik. Han går ud af 
systemet allerede nu.  
Det fungerer lige nu fint. Helle disponerer over 
kontierne, og Klaus D. og Peter kan se alt hvad der 
sker 
I forhold til Virk.dk så tager Klaus D.  lige kontakt til 
Carl-Erik 
Klaus D. og Bjarne var ved Sydbank angående konti. 
Der er ryddet op i antallet. 
Der har desuden været en konto, hvor huslejen er 
gået ind. Den konto slettes og lejen overføres nu til 
den almindelige konto. 
Der er samtidig lavet en betalingsservicerenovering. 
Al betalingsservice bliver opsagt, og så starter vi 
forfra.. 
Klaus døjer lidt med navne og adresser, men han 
arbejder på det. 
 
Søren Nielsen(bragt ind af Bjarne): Han ville gerne at 
OK jollesejlerne kunne rydde op i hegnet  på 
jollepladsen. 
De vil gerne  sætte en bom op som , de kan binde 
jollevognene til og sætte jollevognene  op på. 
Fremmede trailere og joller fjernes 
Tilladelse givet 
Regning på træ med mere betales af HSH. 
 
Bjarne Hansen 
Formanden i Århus Sejlklub, mener elitesejlerne ville 
få en større tilknytning til Aarhus Sejlklub, ved at 
betale for et halvt medlemskab der. 
Peter Bjerremand tager snakken med Århus Sejlklub 
 
Bjarne og Klaus D. Johansen skal med til møde med 
Kommunen. Hanne Damgaard og Søren Jochumsen 
Med flere, for at få styr på samarbejdet og økonomien 
i de kommende år. 
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Klubhus: 
Den udvendige ved lige hold, af bygningen er 
klubbens. Der skal laves en anmeldelse til Dansk Hal 
af det jordslåede træværk på udhænget. 
 
Svend Smedegaard og Bjarne Hansen har et møde 
med Jørn Nissen 1.maj klokken 18.00. Jørn vil gerne 
give en donation til klubben. 
 
 

 


