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                                                                                                                            Horsens d. 25.11.2016 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21.november  
på Carit Etlarsvej 21  

Fra klokken 19.00 til 23.00 
Deltagere: Svend Smedegaard, Carl – Erik Carlsen, Kristian Smedegaard 
Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Morten Fjerbæk, Bjarne 
Hansen 
Afbud : 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 

Bjarne og Svend refererede kort 
fra et møde d.d. med Borgmester 
Peter Sørensen 
 
 
 
 
 
 

 
Et møde hvor der blev fremsat de ønsker og tanker 
Sejlklubberne har til 
ungdomsafdeling/parkering/teltplads til store stævner. 
Han lovede 2-300 parkeringspladser, og der ville 
blive plads til ungdomsstævner. 
Han lovede desuden at han ville gå tilbage til sit 
bagland, om han kunne give sejlklubberne hånd på, 
at de kan beholde parkeringsplads og 
ungdomsarealerne indtil øen er på plads. 
. 
  

 

2. Nyt Regnskabssystem. 
 
Beslutning om hvad vi siger ja 
til i forhold til dette? 
 
Bilagsfunktionen( Dropboks)? 
 
 
 
Boksen, hvor skal den stå? 
 
Bogholderiet Helle? 
 
Medlemskartotek Klaus D.? 
 
Controller opstart Carl – Erik 
Carlsen? 

 
 
 
 
  
 
Alle bilag skal Helle scanne ind og lægges i 
dropboks, de skal godkendes, af? 
Vi skal desuden have en backup 
 
Boksen skal stå i sejlklubben 
 
Ja 
 
Ja. 
 
Ja. 
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Hvornår Tager Helle over 

 
Helle tager over efter generalforsamlingen, muligvis 
før. 

3. Nye mødedatoer i 2017 
 
Forslag: 
Mandag den 16.januar 2017 
(generalforsamling torsdag den 
19.1.2017) 
Mandag den 13.2.2017 
(konstituering) 
Mandag den 20.3.2017 
Mandag den 24.4.2017 
Mandag den 29.5.2017 
Mandag den 19.6.2017 
(Carit Etlarsvej 21) 
Mandag den 28.8.2017 
Mandag den 2.10.2017 
Mandag den 6.11.2017 
 
 

 
 
Den eneste dato der skal flyttes er den 13.2.2017, det 
bliver den 20.2.2017 

4. bestyrelsens 
sammensætning næste år 

Klaus D. Johansen genopstiller 
Knud Erik Feldt genopstiller 
Carl – Erik Carlsen træder ud 
Morten Fjerbæk træder ud 
Bestyrelsen indstiller Jan 
Riskjær(tur og sejlerskole) 
Ny suppleant skal indstilles 
Vi skal desuden vælge endnu en 
suppleant, som erstatning for 
Kristian Smedegaard, der jo lige 
nu er suppleret ind i stedet for Ole 
Harby. Denne suppleant post er 
for 1 år 

 
 

        Indstillingen besluttet af bestyrelsen. Der er 
kontakt til mulige emner til de 2 suppleant poster. 

5. håndtering ved 
manglende betaling, 
procedure 

Hvornår går det til inkasso? 
 
 
 
 

Der er i år afmeldt 18 på grund af manglende 
betaling. 
Der er pr.31.10.2016 er der 2 medlemmer der er i 
restance 
Der mangler stadig nogle betalinger fra sejlerskolen. 
Den fremadrettede procedure er: på Kontingentet er 
der ingen inkasso, der sendes en rykker ud, derefter 
afmeldes de.  
. 
Beslutning: betaling inden kursusstart, både 
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kursusgebyr og medlemskab. Ved betaling i oktober 
er betalingen for medlemskabet for det efterfølgende 
år, altså 2 måneders rabat. 
 
Klaus følger op på, hvad det nye system kan i forhold 
til dette. 

6. medlemsundersøgelse  
 
Alle bestyrelses medlemmer er 
opfordret til at komme med de 
spørgsmål vi skal spørge 
medlemmerne om? Jeg har på 
nuværende tidspunkt kun fået 2 
spørgsmål fra Carl Gerstrøm. 
 
 

Det er vigtigt at det bliver forklaret lidt til hvert 
spørgsmål. 
 
Bjarne går sammen med det medlem der skal lave 
det, og de arbejder videre med det der er kommet ind 
fra medlemmerne/afdelingerne. 
 
Det bliver sendt ud som test til bestyrelsen i 
slutningen af november - start december. 
Det vil blive sendt til alle medlemmer senest den 
10.dec. og skal være besvaret den 20.dec. 

7. Lukket punkt 
 
 
 
 

 
 

8. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjarne: 

• Strategiplanen/visionen 2020 
Der er kommet en del ideer hvordan der kan blive en 
større sammenhæng i klubben. Der blev givet grønt 
lys til Peter Bjerremand til at gå videre med planerne. 
Der var stor ros til det arbejde Peter Bjerremand har 
lavet, og glæde over at der er et medlem, der også 
tror på at pengene kan skaffes. 
 Vi taler videre på næste bestyrelsesmøde. (Ny 
bestyrelse) 

• Mail fra Jacob Nikolajsen, angående Liga. Han 
mener der kan være udtagelsessejladser 
mellem flere hold. 

• Vitus Bering trænger til noget vedligeholdelses 
arbejde. Knud Erik og Bjarne tager lige en 
snak med Søren i morgen. Der kommer et 
tilbud 

• Lone Madsen bliver 80 år i morgen, Vi flager 
Hun skal også have en buket. 
 

 
Kristian: 

• Møde i kommunikationsudvalget, der arbejder 
med, at lave en plan for hvor arrangementer 
skal annonceres og hvornår.(årshjul) De er lige 
i gang med at hente materiale ind fra alle 
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afdelinger. Morten Fjerbæk vil rigtig gerne 
byde ind med noget arbejde i forhold til 
kommunikationsudvalget. 

Knud Erik 

• Der har været kontakt fra Aarhus sejlklub 
angående 2 store stævner i 2017(Egå) og 
2018(Aarhus). De vil rigtigt gerne have et par 
stykker med fra Horsens sejlklub. Knud Erik 
lukker dette med Århus Sejlklub på 
Klubkonferencen. 

• Knud og Olaf stopper, som pladsmænd, næste 
år efter isætning. 

• Der har været kontakt til Bønnerup Sejlklub, et 
medlem her, der sidder i bestyrelsen omkring 
silver rodder,  De kunne måske anvende 
Endelave rundt som opvarmning. 

• Evaluering i forhold til vores 
kapsejladssejladser. 

Klaus D. Johansen: 

• Der har været samling for baneledere i 
Danmark.(Seminar).Der er nyt regelsæt. Der 
bliver nogle ændringer der gør det lidt 
nemmere for arrangører. 

• Snak med Peter Bjerremand, angående 
sponsorater, hvor der i januar – februar måned 
bliver hentet nogle nye sponsorer ind 

Klaus Schubert: 

• Der har været kontakt til Århus i forhold til 
udlån af gummibåde, mod betaling. Vi kunne 
indkøbe en ny gummibåd og være garanteret 
en udlejningsindtægt, Vi kunne også leje 
Tuborg ud i samme åndedrag. Der vil også 
være noget materiel efterfølgende.  God idé 
Klaus  går videre 

• Møde i styregruppen i ungdom. Kogt helt ind til 
benet, så skal der hentes nogle flere ind som 
c-sejlere.   

Carl – Erik 

• Årsregnskab, optagelse af nyt lån i klubhuset. 
Lånet er opsagt til kurs 100, og fremover 
falder betalingen med 55.000 kroner årligt, 
bidragssatsen 1,5% i hele lånets løbetid. Årlig 
ydelse 405.000 inkl. afdrag.. Alle skal skrive 
under inden 1.1.2017.  Regnskabet sendes til 
Hanne, så det kommer i bladet næste gang. 
Budgettet ser fint ud for 2017 

Svend: 

• Det at Knud holder i værkstedet gør at vi skal 
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ofre flere kroner på reparationer. 
Ungdomshusene er der ikke nogen der vil 
male. Engangsudgifter på 100.000, + en årlig 
udgift på 40.000 kroner.  Det er 
konsekvenserne af, at vi ikke har de frivillige 
kræfter vi tidligere har haft.  
Der er brug for en konsekvensretning af 
budgettet.  

• Der er lige nu gang i at opbygge en OK jolle 
afdelingen, hvor udenbys sejlere får ret til at 
sejle gratis i dette efterår, hvorefter de skal 
melde sig ind i klubben, hvis de ønsker at 
fortsætte. Der samles i øvrigt ind blandt OK 
jolle sejlerne til at dække udgifterne til 
brændstof på ledsagefartøjer. 

. 

9. EVT. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Næste bestyrelsesmøde • Strategiplanen 2020 

• Gummibåde 
 

 


