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                                                                                                                            Horsens d. 31.10.2016 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 24.10.2016   
Fra klokken 19.00 til 22.00 

Deltagere : Klaus Schubert, Carl Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Kristian T. 
Smedegaard, Knud Erik Feldt, Bjarne Hansen,  
Afbud :Svend Smedegaard, Morten Fjerbæk 
Gæster : Sune Bielefeldt og Helle Fynbo   
         
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 

Der kom  1a og 1b til dagsordenen 

1a 

Lån Nykredit. Omlægning 
 
1b 

Sune Bielefeldt og Helle Fynbo er 
gæster i forhold til forklaring af det 
nye regnskabssystem 
 
Drøftelse, orientering  
 
Punkt til beslutning på næste 
bestyrelsesmøde 

Carl-Erik skal til låneomlægning bruge en kopi af 
alles pas, og sygesikring til banken. 
 
 
Carl – Eriks hidtidige arbejde deles i 4 funktioner, en 
bogholderi funktion, en medlemskartoteksfunktion, en 
Bilagshåndteringsfunktion (som bliver baseret på en 
dropboks)og en overordnet økonomifunktion, 
Controller. 
Den tekniske løsning er baseret på en nyindkøbt pc 
der pt. Står hos Sune og som Carl – Erik har arbejdet 
på det sidste halve år  
 
Skal alle bilag godkendes af en fra bestyrelsen? 
Der skal aftales en godkendelsesprocedure. 
Helle håndterer bilagene. 
I starten med hjælp fra Carl – Erik  
 
 
Klaus D. Johansen, Sune og Carl – Erik sætter sig 
sammen og ser på hvad der skal til i 
medlemskartotek, i løbet af den næste uges tid. 
Sune og Carl – Erik vil instruere Klaus D. Johansen i, 
håndteringen af medlemskartoteket, der fra 1. januar 
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vil blive styret af Klaus D. Johansen. 
 
 

 

2. HSH Klubblad 
Vi skal tage en beslutning 
om, hvad vi fremover gør 
med Klubbladet? 

Forslag til hvordan vi gør 
fremover: 
1. Klubbladet fortsætter i 2017 under 
samme vilkår som tidligere. 4 papir 
versioner og samme sponsor 
forventninger. 
Økonomisk giver det et resultat på 
minus 50000 kr ?. (Gæt) 
2. Klubbladet fortsætter i 2017 som 
tidligere men udkommer også digitalt i 
issuu. Med link fra hjemmesiden. 
Samme økonomi som ovenfor. 
3. Klubbladet fortsætter i 2017 som 
tidligere men skifter til tvungen 
“selvhenter” fra august. for at spare 
portoen. 
Økonomisk giver det er resultat på 0 kr. 
? (Gæt) 

 
Læs desuden mail fra Carl 
Gerstrøm, 4.10.16 angående 
økonomi 
 

 
Vi skal have et trykt medlemsblad i 2017 også, med 
den risiko at det koster det samme næste år som i år, 
og med den intention at vi fremadrettet sigter mod en 
digital løsning, også i 2017. 
Vi vil bede bladudvalget arbejde på, at få 
sponsorerne over på den digitale løsning også. 
 
 

3. On Board Horsens 
Sejlklub 

Forslag fra Peter Bjerremand. 
 
Projektet er startet op 
 
Der er i oplægget givet svar på 
hjemmeside, ønsker for 2017, 
talent pris. 
 
 
 

Sponsor udvalget On Board havde kort tid efter sidste 
bestyrelsesmøde et møde, hvor de havde håbet på at 
der var kommet en 2020 plan fra bestyrelsen. 
Bjarne informerede dem om, at han mente at 
ønskerne skal komme fra Udvalgene/afdelingerne, og 
Sponsorudvalget On Board er gået i gang med dette. 
 
Skulle gerne ligge klar i slutningen af november.  
Næste bestyrelsesmøde er 21.11.2016 
 
 
Hvis der bliver en ny OL satsning, hvor det kan blive 
nødvendigt med en fællessatsning i kommunen, kan 
en selvstændig hjemmeside for On Board  blive 
nødvendig, indtil da får de en fane på sejlklubbens 
hjemmeside. 
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OL - satsningen har haft sit eget regnskab i hele 
perioden og Carl – Erik har lavet et særskilt 
regnskab, hvor udgifter og indtægter fremgår for 
Horsens til OL. 
Der har været et lille overskud, og dette  går i 
Horsens Sejlklubs kasse. 
 
Den nye OL satsning som vi allerede nu, ved kommer 
i forhold til Anne Marie Rindum, starter så småt op 
nu, og bliver igen et særskilt regnskab for dette. 
 
Sponsor udvalget fortsætter arbejdet. 
 
Carl – Erik spørger ind til budget for det kommende 
år, hvad skal med i det. Får vi en båd hjem, som vi 
ikke har nu. 
Vi ved noget ultimo november 

4. Spørgeskema til 
klubmedlemmer. 

Alle bedes komme med input 
Eksempel på spørgeskema 
videresendt fra UT.  
 
2-3 personer skal lave det 
færdige skema. 
 
 
Bilag: en Word udgave af det 
sejlerskolen har udsendt 
 
 
 

Morten Fjerbæk har sagt at han gerne vil være med 
til at lave et sådant spørgeskema 
 
Bjarne har møde med turudvalget på onsdag 
 
Bjarne forsøger at få en aftale med Morten Fjerbæk , 
så der er noget klar til bestyrelsesmøde i november 
Bjarne beder om, at bestyrelsesmedlemmerne 
melder ind til ham hvad de synes der skal med i 
spørgeskemaet. 
 
 

 
5. kapsejladser og stævner i 

2017 
 
DM OK: opstartsmøde 
 
Stævner i Århus: Hold til det? 
Er vi med? 
 
 
 

• Der er møde i kapsejladsudvalg i morgen, og 
DM for OK joller er på dagsordenen.  
Ok jolle klubben(den nationale) siger at i 
tilfælde af, at sniperne også skal sejle skal der 
være 2 baner. 

 

• Stævnerne i Århus skal der tages stilling til 
snarest muligt, Bjarne skal have et svar inden 
næste bestyrelsesmøde. 

 
Morten Fjerbæk og Tina Winkler giver besked til OK 
klubben. 
Samtidig skal der også gives besked til styregruppen 
i Århus, om vi ønsker at være en del af det 
dommerteam der skal bruges der i både 2017 og 
2018. 
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6. Nyt sejl til Etchell 
 
 
 
 
 

Knud Erik tager kontakt til North Sails, og tager 
kontakt til Nils Buhl, når han har en pris hjemme. 
 
 

7. general forsamling januar 
2017 

 
opstillede? 
 
 
 
 
 
 

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 
Klaus Schubert har et forslag, Bjarne  tager kontakt 

8. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristian Smedegaard: 
Gennemgang af lejekontrakt. Der skal være en 
bygningsgennemgang hvert år i januar, og her skal 
der være en gennemgang af hvad der er tegnet af 
servicekontrakter, og abonnementer. 
Bjarne Hansen: 
Gulvet er gennemgået, og der var sat 280 
klistermærker på, hvor gulvet var skruk(altså der hvor 
gulvbrædderne var løse) og i 2. uge i januar  2017 vil 
de blive sat fast, af det firma der har monteret gulvet i 
første omgang. Ansvaret ligger hos Dansk Hal. 
 
Stander nedhal på lørdag, der skal lige være styr på 
jollerne. 
 
Kammeratskabspokalen, Bjarne Markussen( og Frue) 
 
Grundstødningspokalen(muligvis gammel historie) 
 
Det gamle ishusvindue, ???? det giver vi væk 
 
Der er møde med Christian på onsdag klokken 17.00, 
der skal lave et kort referat, som skal sendes til 
Christian, som han skal bekræfte pr. mail. 
 
I forhold til pigesejlerne, så ligger der en regning på 
ca. 7000,00 kroner, som skal fordeles mellem 
pigesejlerne, sejlklubben, og vennerne 
Fremover skal de ikke have en ”cigarkasse” 
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Havne fronten: 
Svend Smedegaard og Bjarne har haft et møde med 
havneudviklingschefen Jesper Gemmer, hvor de til 
sidst fik en lovning på et nyt møde i uge 45/46.  
 
 
Carl – Erik 
 
OL satsningen kostede lidt mere end først beregnet, 
da Anne Marie lige før Rio bad om en ny båd. 
Vi skal have en sammenhængende forklaring på, 
hvad der kommer tilbage, og hvorfor de evt. ikke 
kommer retur. Det har Peter styr på. 
 
Der er gang i sejlerskolen, der er mange på Y1 og Y3 
Der er 29 elever til duelighedsbevis, men det ”kniber” 
for nogen at betale.  
De skal ikke modtage en ydelse de ikke betaler for. 
 
 
Klaus Schubert: 
Tørtræningen er midlertidig aflyst, på grund af 
skimmelsvamp i gymnastiksalen på Horsens Byskole, 
Afdeling Kildegade 
 
Klaus D. Johansen 
Mødet i sponsor afdelingen viste at der er brug for 
mange frivillige hænder, der er brug for fundraisere. 
 
Klaus D. kunne godt forestille sig, at vi skal lave et 
digitalt nyhedsbrev i forhold til at få fat i nogle folk der 
kunne lave en indsats. 
 
 
 
 
 

9. Evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afrigger tilmeldinger: 

Der er ikke mange på listen. 
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næste møde Næste møde den 21.11.2016: 

•  Nye mødedatoer 2017 

• Regnskabssystem samt beslutning på hvornår 

Helle Fynbo tager over 

• Medlemsundersøgelse. Spørgsmåls forslag fra 

bestyrelsesmedlemmer 

• Bestyrelsens sammensætning næste år 

• Lukket punkt på næste dagsorden 

• Håndtering ved manglende betaling, 

procedure 

 

 


