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Horsens d. 1.juli 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 15.juni 2015
På Sundbakken 10
Fra klokken 19.00 til 21.30
Deltagere :Carl – Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik
Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle, Morten Fjerbæk, Bjarne Hansen
Afbud
:Anne Skjerning
Morten går efter Liga punktet
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Sejlsportsliga
Hvordan gik det?
Hvad skal være på plads
til næste weekend?

Overordnet gik det super, sejlerne var meget
tilfredse. DS kaldte stævnet det bedste til nu i
Ligaregi.
Startlinjen lå nærmest inde i havnen. Der blev prøvet
mange ting, med formidling af resultater. Tracking på
storskærme med mere.
Vi skal måske i bestyrelsen beslutte på sigt, at give
et tilskud til maden så vi kan holde det i klubhuset.
Det er skønhedspletter.
Der var lige lidt med parkeringen ved klubhuset, men
det fik vi løst.
Vi kunne overveje, at vi spærrer for parkering indtil
klokken fra klokken 7-9, også ved andre stævner.
Bjarne evaluerer med Christian onsdag den
17.6.2015
Bjarne og Yasmeen kommunikerer med Bilka,
vedrørende indkøb til den kommende weekend også.
Vi er lidt færre hjælpere næste weekend, så vi rykker
sammen.
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3. Sankt Hans Aften?
Carl- Erik Carlsen

Der er Sankt Hans på havnen, Der er arrangeret med
en flåde i vandet, mellem millionærbroen og
paradebroen.
Båltale ved Hans Koch
Det bliver annonceret i avisen, der er buffet i
Sejlklubben.
Sankt Hans skal gerne være en tradition fremover
også.

4. Henvendelse fra VIA
Bilag: mail Vedhæftes
dagsordens mail.

5. Status på
Vinterplads/grillplads
Svend Smedegaard

Vi kan ikke bruge frivillige fra VIA. Generel er det
sådan, at hjælpere skal have deres forankring i
klubben.

Der er opstartet en discountudgave af den famøse
blæksprutte(grillpladsen). Ædeltræet er sparet væk,
og det bliver ikke behandlet så lige nu står det hvidt,
og til efteråret vil det stå ”jordslået” . Borde og stole i
hytten er sparet væk, så nu skal der siddes på
jorden.?
Vi har kæmpet, men det skal ikke være et korstog.
Vinterpladserne: Bjarne og Svend har haft et møde
med Rene Thinggård, og Allan Lyng. Det var et
fornuftigt møde, hvor alt blev drøftet.
problemstillingerne blev serveret i den rigtige
rækkefølge.
 Pølse vognen skal betale en Stadeafgift, og
ejeren skal sørge for at holde åben bl.a. i godt
vejr.
 Der bliver en anden administration af
vinterpladsen, hvor man kobler havne- og
vinterplads sammen. Det er klubberne der
leverer pladsmænd, og derfor skal der også
være orden på det.
 Den uforsvarlige opsætning af både har
betydet nogle harske kommentarer fra et par
forsikringsselskaber.

6. trænersituationen i
Ungdomsafdelingen.
Jeppe Bregendahl

Lige nu skal vi have en tilbagemelding fra
styregruppen
Vi skal desuden sikre os, at konceptet omkring Hobie
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bådene, og skift af besætning fungerer. Det er
ungdomsafdelingens ansvar. Regelsættet omkring
vurdering, aflevering og tilbagetagning af både skal
overholdes.
7. Bordet rundt
10 minutter til hver,
orientering

Ole Søndermølle:
Storjolleafdelingen er der et hul i, vi skal have fundet
nogle sejlere til Storjollerne.
Zoom jollerne bliver der muligvis rift om.
Fevajollerne bliver også flittigt brugt.
Spørgsmålet er hvor langt vi kan gå med joller som
klub. Kan vi meget længere end optimist, og
overgangsjollerne.
Vi har bare nogle unge mennesker som gerne vil
29’ere. Det er en drøftelse vi så skal have.
Drøftelsen skal sættes på dagsordenen efter
sommerferien, Hvad vil ungdomsafdelingen
fremadrettet? Vi sætter det på dagsordenen når
ungdomsafdelingen siger go!
Svend
Alt kører som det skal, ingen problemer
Knud Erik
 Kran nøgler??
Hvem har nøgler og hvem kan benytte den
Havnefogden har desuden en nøgle, som kan
lejes ud for 200 kroner pr. gang
Ungdomsafdelingen har en nøgle gummibåde
Og til stævner låses den fri, til løft af
kapsejladsbåde.
 Kapsejladsafslutning i den kommende uge.
Carl – Erik
 604 medlemmer et + på 34 medlemmer
Økonomien er lidt stram i år, men der er også tilbage
betalt nogle tilbageholdte midler.(tidligere
restaurantør)
Klubben mangler kontant sponsor støtte. Ikke joller
og andet materiel, men kontanter.
Lige nu mangler vi 2 bøjer til udlægning ved Hjernø.
DS bøjer mangler vi 3 af ifølge Jonas Troense.
Krannøgler bliver solgt via Havnefogden og Svend,
Vi skal have en liste fra Havnefogden, hvem og
hvornår har lånt nøglen.
Klaus D. Johansen
Sejlerskolen har fuldt hus, og er ved at skrive ind til
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den teoretiske del.
Kapsejladsskolen har nu også 4 medlemmer.
Interessen for sejlsport er der.
Der er hold til at sejle Matchracebådene til Middelfart
til VM,
Der skal sejles, hvis vejret er til det!
Klaus indskærper.

Bjarne.
 Opringning fra en TOM Nielsen, som gerne vil
købe en stol i sejlerstuen. Er det her et must
at man skal være medlem af klubben.
 Det koster minimum 5000 kroner for ikke
medlemmer, Bjarne har afgørelsen! Kan det
lade sig gøre?
 Flaskehuset/affaldshuset er blevet påkørt af et
ægtepar fra Hobro, der efterfølgende har
ringet til Bjarne og gerne vil have tingene bragt
i orden.
 Klaus ringer til en tømre, der kan ordne
rummet
 Båd ved Brimas, skal afhentes lovligt. Arthur
kan hente den. Det kan blive en rigtig fin båd
 Flere har efterspurgt et skilt med ”Kahytten,
kun for medlemmer” ved vores slyngelstue.
Lige nu er det ikke et problem, bliver det det,
så må vi tage den op.
 Maritim spil til sejlerskolen, lidt som
Besserwisser , det bliver markedsført i forhold
til sejlerskolen.

8. EVT.
Lidt mad /vin/øl/sodavand
Afrunding af 1.halvår 2015.

Business Cup: der er udtrykt ønske om, at vi
fremover får morgenmad i klubhuset, når vi nu har
Danmarks flotteste klubhus. Der kommer gæster
udefra, til et sådant arrangement.

