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Horsens d. 24.10.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015
Fra klokken 19.00 til 22.00
Deltagere : Svend Smedegaard, Carl – Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik
Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle, Morten Fjerbæk, Bjarne Hansen
Afbud
:Anne Skjerning
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Vinterpladser
Problemstilling vedrørende den
grå klub, Havnefogden og HSH.
Lige nu er resultatet at Feldt er
stoppet som pladsmand.
(Svend, Feldt, Bjarne)

På seneste SU møde havde havnefogden et punkt
med til orientering.
Der lå en beslutning fra foråret om, at der i løbet af
året skulle holdes et møde med pladsmændene. Det
er aldrig blevet afholdt, men Helge valgte så at
orientere om hvad den grå klub havde besluttet.
Svend har på sidste møde aftalt at Den grå klub
kunne låne et antal pladser fra HSH, når de har fyldt
op på egne pladser.
Man kunne godt ønske at pladsmændene talte
sammen og ikke gjorde hvad de troede der var aftalt.
Til næste vintersæson skal de så rydde op i egne
rækker, så de ikke har både der står på land hele
året.
Der kommer et nyt havnereglement fra næste år.
HSH kan have en antagelse om, at ikke alle både der
står på land betaler pladsleje.
Der må kunne findes et system, så man ved om alle
betaler.
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Så sent som i går måtte Svend ringe til Helge og
bede ham ikke blande sig i, hvordan pladsmændene
placerer bådene bag Nyboder husene.

Svend forsøger at forfølge det, men det bliver nok
nemmere med den nye havnefoged(er håbet)
Helge bliver ofte grebet af sin egen hjælpsomhed, og
glemmer at dele sol og vind lige.
3. Status sejlerskolen.
Hvad er fremtiden?
Forståelse og brug af
kvalitetshåndbogen
(Klaus, Bjarne)
Kvalitetshåndbog: bilag
medsendes

Sejlerskolen har gennem en lang årrække været
"selvkørende", idet instruktørerne blandt deres midte
har udpeget en styregruppe, som har konstitueret sig
med en formel leder og en sekretær, som har taget
sig af det praktiske omkring mødeindkaldelser,
arrangementer, budgetlægning og efterfølgende
godkendelse heraf i bestyrelsen mm.
Denne organisation er nedfældet i Sejlerskolens
kvalitetshåndbog, og har bla. sikret en tæt kontakt
mellem instruktørerne og lederen af sejlerskolen, da
vedkommende har været en del af den daglige
undervisning til vands og/eller til vands.
I efteråret besluttede den daværende leder af
sejlerskolen at stoppe sit virke, og da
styregruppen/instruktørerne ikke var i stand til at
pege på en ny leder som forudsat i
Kvalitetshåndbogen, valgte bestyrelsen i HSH at
indsætte en leder udpeget af bestyrelsen, et hverv
som bestyrelsesmedlem Klaus D. Johansen påtog sig
efter Generalforsamlingen i vinter.
Sejlerskolens instruktører har imidlertid nu meddelt,
at der efterfølgende er kommet nye og gamle kræfter
til, som betyder, at man igen vil være i stand til, at
nedsætte en styregruppe med formand og sekretær.
På den baggrund har bestyrelsen valgt at frigøre
Klaus fra arbejdet i Sejlerskolen og i stedet udnytte
hans arbejdskraft til bestyrelsesarbejde i HSH.
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Der er ikke nogen ændringer i Sejlerskolens virke i
øvrigt, idet nye instruktører og budgettet fortsat skal
godkendes af bestyrelsen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Klaus for,
at han var villig til, at træde til da det kneb, og
samtidig glæde os over, at Sejlerskolen igen er
"selvkørende".
Der bliver valgt en ny formand for sejlerskolen
onsdag den 28.10.2015
Vi har i klubregi fået en båd, som skal sættes i stand.
Der er indkaldt til møde den 8.11. klokken 9.00. Er
der et beløb til dette. Der blev nikket til 8000 kroner
Match racerne er stadig et spørgsmål. Har vi
besætning til dem 4 aftner om ugen?
Et alternativ kunne også være, at vi køber en Etchell
mere.
Bjarne finder ud af, hvor der ligger andre, så vi har en
idé om hvad de koster.
Der er tidligere blevet bestemt at afgørelsen om,
hvorvidt vi har match 28’erne i 2016, er udsat til
januar 2016.
Sejlerskolen/kapsejladsskolen tror på, at de kan
levere, sejlere til bådene i næste sæson, og det ser vi
frem til.
Klaus:
Sejlerskolen har indstillet 3 nye instruktører som de
gerne vil have godkendt:
Det er:
Jan Nielsen
Eva Viborg Andreasen
Martin Andersen
De blev godkendt efter en fin mundtlig indstilling fra
Klaus D. Johansen.

4. overordnede Politikker i
HSH
bilag: politik katalog,
oplæg(6filer)
Bjarne ønsker en opstart af

Vi skal arbejde med det på det kommende
bestyrelsesmøde, og så skulle vi gerne nå frem til en
temalørdag i februar.
Der er et spørgsmål omkring, hvordan elitearbejdet
skal hænge på sejlklubben? Skal det altid være
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drøftelse af overordnede politikker
i klubben.

eksterne indsamlinger ?
Klubben har, som økonomien hænger sammen nu,
på ingen måde råd til den slags.

Skal den udspringe af en ungdomspolitik.
eller
Vi kan hjælpe og støtte op om sejlerne indtil et hvis
niveau, og herefter skal det måske være
talentcentrene eksempelvis Århus der tager over??
Bestyrelsen har brug for den røde tråd på hvert
område, så den ikke bare slukker ildebrande, eller
agerer fra sag til sag. Eks. hvilke jolletyper skal vi
have i ungdomsafdelingen?
Der kunne også være en politik for turudvalget
Samt en kommunikations strategi.
Desuden skal en strategi for ungdomsafdelingen
også sige noget om, hvordan vi tænker et
søsportscenter.

5. Klubbens 3-5 års plan.
Hvor vil vi hen?
Bjarne laver udkast, men beder
alle tænke hvor ser I klubben?

Der skal meldes ud med en dato for mødet i februar.
Sejlklubben kan blive usikker på hvor står vi i forhold
til den udvikling der skal ske på lystbådehavnen.
Kran?
Ens stativer?
Vinterplads?
Vaskeplads?
Service kaj?
Søsportscenter?
Uddybning?

Derudover kan der være:
Sejlerskole med et trin 3?
Vild med vand?

6. Sponsormøde den
27.10.2015
Bilag: stikord til
sponsorarbejdet.
Bjarne informerer om idéen bag
sponsormødet.

OL indsamlingen ser nu ud til at have nået sit mål, da
man har de midler der skal til i forhold til satsningen.
Der er nu indkaldt til et sponsor udvalgs møde, som
Peter Bjerremand gerne vil ligge et stykke arbejde i.
Det er meget tiltrængt for klubbens økonomi, at
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sponsorudvalget nu får bedre mulighed for at søge
sponsorater.

7. Bordet
rundt(orienteringspunkt
10 min. til hver)

Feldt:
Henvendelse fra Laser klubben om et DM i 2016, 3.4. september. Lille stævne ca. 30-60 både. Det gør
vi.
Feldt har talt med Erik Andersen, ang. Baneleder 1
kursus.
North Sails kan lave service på Etchell sejlene.
Klaus:
Asbjørn holder yachtskipper kursus 3, i MONGO, for
en leje på 250 kroner pr. gang
Klaus mener at det kan blive en del af sejlerskolen
om en 3 år, Når Asbjørn stopper som underviser.
Sejlerskolen har en idé om en underviser når
Asbjørn stopper.
Morten:
Evaluering af Ligasejladsen bliver tirsdag den
27.10.klokken 18.00.
Hvad har de oplevet året i år, og hvordan gør vi til
næste år.
Morten fik en til at tage en del billeder fra
Ligastævnet på Øresund, som vil blive sendt til
bladredaktionen
Carl – Erik
Har lavet et forcast til et årsregnskab, der blev
gennemgået på mødet.
Ole:
Afslutning i ungdomsafdelingen gået godt både på
vands og til lands.
Bjarne:
Vi har fået nogle trin til en trappe over
højvandssikring ved Mongo. Disse skal monteres.
Knud Erik er tov holder, og vi forsøger at det er
færdigt den 15.11.2015.
Reflekser på trappe til/fra Plint er ved at være færdig
monteret.
Bjarne tilmelder til klubkonferencen.
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8. EVT.

