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                                                                                                                            Horsens d. 29.5.2017 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 29.maj 2017   
Fra klokken 19.00 til 21.30 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 

Låne tilbud fra Sydbank kommer under punkt 7. 

 

2. Regelsæt for Joller på 
jollepladsen 

 
Krav? 
Betaling? 
 
Sanktionsmulighed? 

 
Bjarne har talt med Henrik 
Havnefoged, om mulig plads i 
hans regi, hvor jollerne kunne 
køres hen.  
 
 

For at man kan have sin båd liggende på 
jollepladsen, skal man bruge den.  
Jollepladsen skal ikke bruges til opbevaring.  
Henrik havnefoged har tilbudt at finde et par pladser 
på vinterpladsen, og efter 3 måneder her, uden brug, 
vil blive flyttet over på Syd havnen. 
Vi kunne forlange navn og adresse + telefonnummer 
på båd eller vogn. 
Både uden navn og telefonnummer flyttes til et andet 
sted på havnen. 
Lige nu er der et problem med 2 joller der ligger og 
forfalder. 
Beslutning: 
Man kan stå på jolle pladsen, hvis man er medlem 
af Horsens sejlklub, og der skal være et skilt med 
; navn, telefonnummer og medlemsnummer på 
enten jolle eller jollevogn 
 
Bådene skal være i sejlduelig stand, og anvendes 
regelmæssigt, ellers vil den blive forflyttet til 
vinterpladsen, uden varsel. 
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3. ledelse af 
ungdomsafdelingen 

Klaus Schubert har flere gange 
forsøgt at finde en 
afløser/medleder 
 
 
 

Klaus har haft svært ved at finde en person, der vil 
tage over på formandsposten i Ungdomsafdelingen. 
 
Til det næste styregruppemøde deltager Klaus ikke, 
men derimod hans kone, Lone Schubert og Tina 
Winkler, vil på dette møde fremlægge alle de opgaver 
der skal løses, og så se, om der er nogen der vil 
gribe opgaverne.  
Der er et forældremøde den 15.6.2017, hvor Peter 
Bjerremand kan deltage. 

4. Økonomi OK DM til 
august 

 
 
 
 
 
 

Bjarne har udsendt et budget til OK DM, og det ser 
ud til at hænge sammen.  
 
Der er sendt ansøgning til diverse sponsorer. 
 
Spiritusbevillingen bliver lånt af Christian, mod en 
ydelse til ham. 
 
Film 10.000 kroner?? 
OK klubben har 60 års jubilæum og derfor vil der 
under stævnet blive lavet en film, og det koster, når 
det skal gøres professionelt. 
 
Toiletvognene? 
Plejer vi at betale for dem? Det skal undersøges. 
Branddaskere: 
Er det ikke noget vi plejer at låne? 
 
 

5. Servicekajen 
Møde i 11. time 
 
Svend Smedegaard og Bjarne 
Hansen 
 
 
 
 

I 11. time nåede Bjarne og Svend at se, hvordan 
Kommunen havde planlagt den nye servicekaj. 
 
Der var meget gang i opsætning af spunsvæggen.  
En lastbil med anhænger ville ikke kunne vende på 
den plads de var sat af.. 
Svend og Bjarne fik et møde Jesper Gemmer, og nu 
er der plads til dette også.  
 
Bolværket var det aftalt, at det skulle beklædes med 
lodret beklædning af træ. Det var ikke lige det de 
havde regnet med, men det er det nu. 
 
En kran er nødvendig for en havn af Horsens 
Lystbådehavns størrelse. 
Det bliver en 10 tons kran, selv om det også var lige 
ved at blive en 5 tons kran, som var placeret helt 
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forkert 
 
 

6. forespørgsel fra målerne 
om køb af platform, så de 
kan stå på vandet og 
måle bådene. 

 
 
 
 

Klubbens målere, vil gerne kunne måle skrog mål fra 
vandet. 
Det de efterspørger, er en form for ponton, der kan 
pustes op. Den koster ca. 9000 kroner. 
Muligvis har yachtværftet en. 
Det skal også sættes i forhold til, hvor mange både 
det handler om, om året. 
 
Der bliver undersøgt på det. 
Det er også en mulighed at anvende de små grå 
gummibåde fra ungdomsafdelingen. 
Bjarne taler med Claus Bjørnhart. 
 

7. Liga med mere 
Fremtidig brug af J/70 priser og 
præmisser 
 
Peter Bjerremand 
Bilag udsendt til bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Låne tilbud fra Syd bank 
 

Peter har lavet et flot stykke forarbejde, der er 
nedskrevet i det bilag der var udsendt med 
dagsordenen. 
 
Der har været afholdt et møde blandt medlemmer, 
hvor alle havde mulighed for at byde ind. 
Projektet skal forankres i et J/70 udvalg. 
Der skal laves i logbog i hver båd. 
Drøftelsen går på om vi ønsker en model, hvor 
skipper betaler for en hel båd, og selv sætter sit hold, 
eller vi mener det skal være individuelle årskort. 
Der præsenteres den 22.6. 
 
Peter arbejder videre i forhold til dette og ud fra 
drøftelsen i dag 
Der skal være et booking system der virker.  
 
 
Klaus D. Johansen fremlagde et tilbud fra Sydbank, 
på vores kassekredit der nu betegnes som en 
erhvervs kassekredit 
 
Den skal nedskrives med 50.000 om året, til den når 
300.000 kroner. 
Rente 4,5% 
 
Lån til finansiering af J/70,  
300.000 kroner med sikkerhed i Klubhuset, på 
250.000 kr + ekspeditions gebyr på 2% 
 
Det arbejdes der videre med. 

8. Bordet Rundt Søren Nielsen 
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Der er ryddet op i hegnet ved jollepladsen. 
Søren Nielsen sørger for opsætning af bukke ved OK 
jollerne, og regning på materialer til HSH 
 
Klaus D 
Vi har PT. 53.551kr ude at hænge på medlemmer der 
ikke har betalt. 
Der sendes en kraftig rykker igen, og Klaus Schubert 
får et udtræk med navne på dem der mangler at 
betale. 
Der er lige nu et plus på HSH’s konto. 
Klaus D. Johansen har bedt Sydbank om et hævekort 
til kontoen. Der skal lige bruges en underskrift fra 
formanden. 
 
Jan Riskær Nielsen 

• Pinseturen, der er 33 både tilmeldt og mere 
end 80 personer. 

           Det er superflot.  

• Der er også gang i havnens dag lørdag den  
10.6. fra 10-16, der  er desuden business cup 
samme dag. 

• Sidste gang blev der drøftet de regninger der 
har været på H-bådene. 

           Fremadrettet bør vi nok gennemgå de større 
reparationer, og have en fast aftale. 
Kristian: 
Vi skal have et møde ang. Den ny hjemmeside. Især 
omkring booking problemet. 
Fagudvalgene bliver indkaldt for at samle op.  
Kristian kalder ind 
 
Peter Bjerremand 
 
GP covers kommer og overrækker en sponsor gave 
den 15.6.2017, 17.30 samme dag som der er 
forældremøde i ungdomsafdelingen. 
 
7.6. 16.30 er bestyrelsen inviteret til et 
sponsorarrangement. 
Til business Cup er der 9 tilmeldte både, lidt færre 
end sidste år. 
Forsikrings tilbud fra Pantanius, kommer 
Der mangler nogen til at transportsejle både herop til 
Business Cup. 

9. EVT. 
 
 

 



5 
 

 


