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Horsens d. 28.8.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 24.august
Fra klokken 19.00 til 22.00
Deltagere: Svend Smedegaard, Ole Harby, Klaus D. Johansen, Ole
Søndermølle, Bjarne Hansen.
Afbud
: Carl – Erik Carlsen, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Morten
Fjerbæk
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. sponsorkroner og ”gode”
idéer. (evt. oversigt
økonomi)
gæst
Majbritt Magnussen
Carl Gerstrøm

Majbritt har brugt noget af sin sommerferie på at læse
om Klubliv Danmark, vil gerne gøre en indsats for at
få det op at stå i Horsens. Der skal skabes ringe i
vandet, konceptet kræver volumen, som Majbritt vil
forsøge at etablere.
Forretningerne skal klubberne være med til at få ind.
Der skal etableres et møde med City Horsens.
Opgaven skal ligge ved en tovholder i klubben.
1. tage stilling til i klubben om det er noget vi vil være
med til.
2. så skal vi have butikkerne med
Carl Gerstrøm skriver noget med formanden, om
sponsorkroner og tilmeldingen til Klubliv Danmark
Det går så til Facebook, til væggen.
Carl har haft et møde med Peter Bjerremand, om
hvordan sponsorudvalget, On Board, og Horsens til
OL hænger sammen, og hvordan de forskellige grene
hænger sammen.
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Carl har en stående aftale med Peter her efter
sommerferien, hvor de får noget afklaret.
Team Best of Horsens skal søges inden den
4.9.2015. det kunne være en ansøgning på hjælp til
træner udgifter til en styrkelse af ungdomsarbejde, i
en tid med stor OL satsning der tager en stor del af
vores sponsorkroner.
Ole S. sender en gammel ansøgning fra Tina
Winklers hånd til Klaus D. Johansen.

Vi skal være OBS på i klubregi, at der skal skaffes
penge til klubkassen.
Der skal et MAYDAY om sponsorudvalget ud med
klubbladet i Skumsprøjt.
3. Vild med vand, aftaler til
dato, læs 3 vedhæftede
dokumenter.

Vild Med Vand - nationalt projekt, har fået midler fra
Nordea fonden. 7,9 mio. Det betyder ansættelsen af
2 konsulenter.
Horsens Kommune er positive, og klubberne imellem
er blevet enige om, at etablere en styregruppe.
Kommunen vil gerne støtte op om dette.
Det skal favne bredt; bagagerumssalg,
motorcykeludstilling og så videre. Det kunne også
være et cykelløb, marinehjemmeværnet, havneløb
m.m.

4. opfølgning på
trænersituationen
ungdomsafdelingen

Olivia Nissen tager trænertjansen, Hans Frederik
Klint står som reserve.
Jeppe Bregendahl kunne ikke skifte studieplads, og
han kan derfor ikke påtage sig opgaven i HSH. Han
vil gerne tage noget vintertræning i nogle weekends.
Det skal drøftes med Klaus ”skipper”.

5. beslutning om Junior
Nordisk for optimister
2016.

På mødet kommer breddeidræts konsulenten og
eliteidrætskonsulenten.
I ungdomsafdelingen har man de frivillige tovholdere
på flere af enderne i et sådan Junior Nordisk.
Alle klasser:
A-Optimist drenge og piger
Europa joller
Zoom
29. er
Laser

Møde den 26.8.2015 i
ungdomsafdelingen
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Feva

Kommunen er blevet spurgt om de ville stå for opstart
og afslutning på rådhuset, om klargøring af cirkus
pladsen, en koordinator der taler de nordiske sprog.
En stævneleder kan være problematisk, men der
kommer forhåbentlig svar på dette på mødet.
6. Stander nedhal, skal der
søsættes nye idéer ??

Grundstødning
Årets kammeratskabspokal
Nykredit Sailor of the Year
Dueligheds beviser
”Frie Hav” kunne vi finde en anden. Vi har fået en
henvendelse fra flere medlemmer om, at vi skal finde
en anden sang, det kunne være sejlersangen.

7. Ny team Danmark aftale
2016-2019, idéer til event,
se vedhæftede mail fra
Nikolaj Brostrøm

Happening omkring underskrivelse af den nye Team
Danmark aftale, bliver en af dagene mellem den 4-8
januar, hvor OL- pigerne kommer og fortæller om
vejen og drømmene.

8. Bordet rundt.

Svend Smedegaard:

Orienteringspunkt 10 min. til hver

Materiale: Kranen har kørt uden problemer.
Gulvet i rondellen er endnu ikke blevet ordnet, men
vil blive klaret.
Dørene i klubhuset er endnu engang blevet efterset
og blevet ordnet for de fejl der har været. (utætheder)
Døren mellem vindfanget og foyeren skal skiftes,
hvilket var en del af 1 –års gennemgangen
Ole Harby
Har ingenting i dag
Klaus D. Johansen
Affaldsskuret skal endnu engang repareres.
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Vi skal have det sikret på en anden måde, så det ikke
sker igen, at døren blæser rundt.
Sejlerskolen er flot i gang med 30 sejlende
Der er 24 tilmeldinger til vinterteorien.
Informationerne på hjemmesiden skal opdateres
Asbjørn Høj kører stadig Yacht skipper 3. Han har
flyttet undervisningen til om tirsdagen. Det kører i
aftenskole regi.
Ungdomsafdelingen bruger Mongo.
Vi får en refusion på lokalerne da de bruges til
ungdomsafdelingen.
Vores nye båd, Etchells 22, bliver en del af
kapsejladsskolen.
Instruktører i sejlskolen:
Klaus håber på at de er med til foråret, og skal have
fat i dem.
Ole Søndermølle:
Aktiviteter
Borre lejr
Sejlersommerlejr med 45 deltagere
NM aktiviteter
Storjollesejlermøde, 1 gang ugentlig træning
Hobie mangler vi en sejler til.
Laser
Der er privat købt en 29.
Vi fik ikke drøftet dette emne færdig, så det tager vi
op, når vi er klar til at snakke videre om det.

Bjarne Hansen
Vi skal have besluttet om vi skal have Matchbådene
næste år. Som det ser ud nu, skal vi ikke. Formanden
skal til møde i match race centeret, og her vil det
blive lagt frem hvad Horsens melder ud.
Udtagelse til Sejlsports ligaen:
J80’erne fra Hov er tilsyneladende ikke brugbare, de
er for slidte.
Udtagelsen kunne være i Matchbådene i stedet, her
var delte meninger og Knud Erik Feldt og Morten
Fjerbæk må tage stilling til dette.
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9. EVT.

Klubarbejde på tværs: ungdomssejlerne har haft lånt
skolebådene, og har haft en fantastisk tur. De kunne
godt tænke sig navigations lys på H-bådene.
Vi har fået en Danmarksmester i Morten Arndahl.

