
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                            Horsens d. 5.september 2017 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.august 2017   
Fra klokken 19.00 til 21.30 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. Mandat til kontrakt 
ændring i forbindelse 
med Horsens Sejlklubs 
restaurant 
Kristian Smedegaard 

 
 

 
 
 

Der er taget beslutning om, at FU har et 
forhandlingsmandat, men at Bestyrelsen kaldes ind 
ekstraordinært til endelig godkendelse af eventuelle 
kontraktændringer 

3. J/70 projektet 
Hvor langt er vi og referat af 
møder med kommende brugere. 
 
Peter Bjerremand 
 
 
 
 

Der var 40 mennesker mødt op til opstartsmøde, med 
J/70 
På torsdag den 31.8.2017 ligger de klar, og skal 
døbes klokken 17.30. 
 
Der skal købes 12 sæt sejlertøj til events i bådene 
 
 
 
 

 



4. Økonomi efter DM for Ok 
joller 

 
 
Bjarne orienterer 
 
 
 

Fakta er, at det ser rimeligt ud. 
Vi har ikke nogen tal endnu.  
 
 

5. Ungdomsafdelingen 
 

• Har vi løsning i forhold til 
trænersituationen 

• Ønsker om ombygning af 
trailere til storjoller. Her 
tænkes brug af Hobie 
trailer. 

 

Bjarne vil i næste klubblad, lave en opfordring til at 
ungdomsafdelingen finde en ny ungdomsleder. 
 
Trænersituationen for efteråret skulle der være styr 
på. 
 
Traileren kunne rimelig nemt laves om til at være 
trailer for Tuborg. Klaus S. undersøger og forsøger at 
få trailer / båd situationen til at gå op. 
Klaus S. har fået en forespørgsel på den ene Hobie. 
Han har mandat til at sælge. 
 
 

6. hvordan går det med 
Helle som bogfører? 

 
Klaus D. Johansen 

Klaus D. Johansen har et OK samarbejde med Helle. 
Klaus D. har forsøgt meget ihærdigt at få de sidste 
kontingent indbetalinger i hus. Han mangler 2 stk, så 
har alle betalt. (Hurra) 
Klaus arbejder i systemet, og forsøger at få det til at 
gøre det han vil have det til. 
 
Klaus forsøger at lave et budget til næste gang 
 
Såfremt der er ønsker til budgettet skal disse indgives 
i god tid inden næste bestyrelsesmøde, mandag den 
2.oktober 2017 
 

7. Diverse opsamling på 
løse ender. 

 

• Gavekort uddeling 

• Rep. Af Vitus Bering 

• Stævne roklub 

• Servicekaj  

• Motor på Tuborg 

• Gavekort: Vi er i besiddelse af nogle gavekort. 
De er ikke blevet udleveret og de udløber den 
31.12.2017. 
De er nu udleveret til de forskellige udvalg, 
trænere og dommere 

• Roklubben har lånt 2 små gummibåde til et 
arrangement i weekenden 

• Vitus Bering, Brodersen siger at hvis bare vi 
holder olie på den, så skulle der ikke ske 
noget. 

• Motor, Tuborg: den aflader. Den skal evt. retur 
til Leif Larsen i Svendborg. Den skal under alle 
omstændigheder til en Yamaha reparatør. 
Svend giver besked til en der planlægger. 



• Service kaj. Arthur Andersen har givet besked 
om, at han ikke kan komme til på servicekajen, 
hvis han skal tage både op og sætte både i. 
Der er en fin kaj længere henne, hvor det 
muligvis kan lade sig gøre. Bjarne tager sig af 
det i morgen. Allan Lyng der er afdelingsleder i 
trafik og affald, skal melde tilbage. 
Det kræver at havnekajen ved jern lageret eller 
længere inde bliver beklædt med krydsfiner. 
Samtidig skal der monteres klysser og en 
stige, så både kan fortøjes og man kan komme 
op nede fra båden  
 
 

8. Bordet Rundt 
 
 
 
 

Bjarne Hansen:  

• Husk Sailor of the Year 

• SU skal drøfte ny vinterplads 
Peter Bjerremand: 
 

• Der forsøges at opstarte et nyt Horsens til OL 
projekt. Anette og hendes nye makker samt 
Iben og Anne Julie, er mulige deltagere 
sammen med Anne Marie Rindom 

Knud Erik: 

• Problemer med den røde kran, Der kommer 
reservedele i morgen, så skulle den være 
kørende. Den skal forhåbentlig kun holde 5 
uger mere, så skulle den den servicekaj stå 
klar 

Jan Riskær Nielsen 

• Høsttur er planlagt 

• Der bliver en klubaften ”En verden i farver”, 
Med en der har sejlet i Caribien. Sejlerret kan 
købes 

• Kan der laves et budget for de enkelte 
afdelinger? 

9. punkter til næste 
bestyrelsesmøde 

• budget. Budgetønsker for 2018 indgives i god 
tid inden næste bestyrelsesmøde. De sendes 
til Klaus D. Johansen. 

 


