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Horsens d. 18.1.2015

Referat af bestyrelsesmøde den 12.1.2015
Fra klokken 19.00 til 21.15
Deltagere: Svend Smedegaard, Carl – Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole
Harby, Ole Søndermølle, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Bjarne Hansen
Afbud
: Klaus Johansen, Anne Skjerning
Gæst: Morten Fjerbæk
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.
Præsentation
Klaus

Morten

Klaus var desværre forhindret i at deltage i dagens
bestyrelsesmøde.
Morten stiller op som suppleant, til den kommende
bestyrelse.
Vil gerne være med i arbejdet omkring ligasejlads,
også de to stævner der ligger i juni i år, som Morten
bliver stævneleder for.
Kapsejladsafdelingen kunne være interessant at
skubbe lidt på.

2. Generalforsamling den
15.1.2015
Medlemstal?

587 medlemmer d.d.

OL- indsamling, beløb?

Carl – Erik Carlsen administrerer de indkomne penge
og udbetaler efter dokumentation

Indskrivning

Der er lister fra Carl – Erik Carlsen.
Til evt. skriftlig afstemning sørger Yasmeen for papir.
Vi mødes klokken 18.00 til spisning i
bestyrelseslokalet.
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Fremlægning af budget for 2015

Budgettet kommer i papirform på dagen.

3. Bestyrelsens beretning
for 2014
Sponsorudvalg?
Leder af sejlerskolen? (Ole Harby)
Leder af ungdomsafdelingen?

I beretningen skal der nok samles op på historien
omkring hvordan vores klubhus blev til og hvordan
økonomien hænger sammen. Det skal også fortælles,
at det kan ske, at man som klubmedlem ikke har lyst
at gå ind, da der er folk i kjole og hvidt og galla, så
har vi et godt alternativ i MONGO, hvor vi som
medlemmer kan betale for en brik, så vi kan komme
ind.

Bjarne Hansen

Til funktionen som leder af sejlerskolen,
Sponsorafdelingen og ungdomsafdelingen bliver der
lavet en funktionsbeskrivelse til de 3 poster.
Jens Troense renskriver og sætter dem op, så de
kommer i et ensartet format.

4. Træner
ungdomsafdelingen
Jacob Nikolajsen
arbejdssituation/nyt arbejde –
Jeppe Bregendahl

Jacob har søgt andre udfordringer, bl.a. i
matchracecenteret.
Klubben har derfor i samarbejde med Jacob haft
kontakt til Jeppe Bregendahl.
Vi afventer Jacob Nikolajsens tilbagemelding ang.
Hans planer.
I forhold til det projekt, der blev foreslået fra HSH til
kommunen/skolelederne i forbindelse med den nye
skolereform og det projekt som Jens Troense har
formuleret noget om: Jord, vand og sejlsport, så går
det lidt trægt på rådhuset.

5. Skrivelse fra Dansk
Sejlunion og Møde med
Nikolaj Brostrøm
Bjarne Hansen

6. Holdning til J70 contra
match 28.
Carl – Erik og Bjarne skal til møde

Dansk Sejlunion har skrevet et brev til Horsens
Kommune, som Sejlklubben skulle bære ind.
Skrivelsen er afleveret på flere skriveborde på
Rådhuset, og er af Nikolaj Brostrøm båret rundt flere
steder.
Nikolaj Brostrøm, vil forsøge at det bliver en 4-års
aftale med kommunen, så vi ikke skal bruge mange
timer på i de kommende år.
Der skal samles op på hvem der træner de
ungdomssejlere der kommer i træningscenteret på
Casa, da lønningerne her kan betales af Team
Danmark. Ole Søndermølle undersøger.
Der er blevet spurgt, om ikke match race centeret
kunne investere i J70. Besætningerne kunne så leje
bådene til træning i enten middelfart eller i de
respektive klubber, så besætningerne på sigt kunne
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med matchrace centerets
bestyrelse den 28.1.2015

7. Bordet rundt.
Orienteringspunkt,
10 minutter til hver.

blive så gode at de kunne komme til at sejle
Ligasejladserne. Det er ikke meningen, at vi skal
smide penge efter det.
Bjarne og Carl – Erik håber på at høre noget om det
til mødet. Med match race centeret.
Bestyrelsen mener, at Match 28 bådene er mere
anvendelige til det vi skal bruge bådene til.
Jens Troense:
Er stadig kontakt i tur udvalg og ved pigesejlerne, i
forhold til bladet.
Inden Jens stopper i bladudvalg, opdaterer han lige
proceduren for aflevering af materiale til bladet.
Svend Smedegaard:
Horsens Kommune har udbudt en grund ved service
kajen, der er udbudt således at man skal respektere
servicekajen eller man skal flytte servicekajen mod
vest.
Det ville være naturligt at kombinere dette med
projektering af en vaskeplads, og et fundament til en
20 tons kran, men de kort spiller vi nok først ud
senere.(en skive af gangen)
Morten Fjerbæk:
Vi skal have fat i 3 kølbåde til dommer både i
forbindelse med liga sejladserne i juni.
Ole Søndermølle:
Styregruppe møde i mandags, hvor man drøftede det
fremtidige arbejde, og den nye leder af afdelingen der
også er brug for.
Der er lagt op til et stormøde om stor jollerne.
Ole Harby:
Der mangler også her en ny formand, og der afholdes
styregruppemøde i den nærmeste fremtid.
Instruktører mangler der lige nu også.
Materielmæssigt går det ok.
Bjarne Hansen:
Vi har fået en Halv model foræret fra maskinmester
skolen i Århus. Den måler 5,5 meter.
Morten Arndal er indstillet til Horsens kommunes
idrætspris.
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8. EVT.

Mødedatoer
16.2.2015
23.3.2015
27.4.2015
18.5.2015
15.6.2015(sommerafslutning på Sundbakken 10)
24.8.2015
28.9.2015
19.10.2015
23.11.2015
12.12.2015 Julefrokost i sejlklubben
Knud Erik
Indslag til SU:
Gummiged: det kunne være rart, at det var uden røg
Den taber desuden hydraulik tryk
Der er desuden nogle kloakker der ikke trækker vand.
Tilbagestrøms sikring
Ole Harby:
Har vi en fast rutine i forhold til storm og
højvandssikring. Et hold af folk der er villige til at blive
ringet op.
Der skal måske laves en løsning i forhold til en større
brønd og en pumpe.
Vi har ca. 6 pumper i Mongo i kosteskabet og
ovenpå.

