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Horsens d.4.10.2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 28.september 2015
Fra klokken 19.00 til 22.00
Deltagere: Svend Smedegaard, Carl-Erik Carlsen, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt,
Ole Søndermølle, Bjarne Hansen
Afbud
: Anne Skjerning, Ole Harby
Gæst: Klaus ”Skipper”

1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. sponsor strategi


henvendelse fra
ungdomsafdelingen
(bilag 1)

I ungdomsafdelingen sidder 3 personer, Tina Winkler,
Jørgen Wittrup, Klaus Schubert, der arbejder lidt med
sponsorkroner, og dette skal koordineres med
hovedklubben.
Carl Gerstrøm, er den person der i klubben
koordinerer sponsoransøgninger.
Projekter der søges til i ungdomsafdelingen, er f.eks.
et projekt omkring den åbne skole, altså et
samarbejde med folkeskolen.
Vi mangler sponsorkroner i rede penge.
Opmærksomheden skal være på, at indkøb af joller
også betyder drift kroner efterfølgende.
Det er nemmere at inkassere penge til en ny
optimistjolle, end at få penge til drift.
Der skal et koordinerende møde til, mellem Carl
Gerstrøm og de som sidder med sponsorraterne i
ungdomsafdelingen.
Datoen for sponsor mødet med Peter Bjerremand er
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møde med Peter
Bjerremand i
eksisterende
sponsorudvalg. Tirsdag
den 6.oktober klokken
10.00

ændret til den 7.10. klokken 14.00



Skal vi fastholde vores
oprindelige beslutning
om et sponsorudvalg,
som koordinerer
sponsorarbejdet i hele
klubben?

Det skal vi. Det er Carl Gerstrøm, der koordinerer

3. Medlemsudvikling
Hvordan skaber vi en nemmere
overgang fra ungdomssejler til
voksensejler.

Klaus D. Johansen

Pengene skal i hovedkassen, inden de igen
udbetales.

En lille historie fra sejlerskolen, der har haft en ny
censor.
Han fortalte, at han tidligere havde haft succes med
et teoretisk grundforløb for ungdomssejlere. Klaus D.
så dette som en god idé , til at skabe en bedre
overgang mellem ungdomsafdelingen og voksen
afdelingen.
Vi skal arbejde på, at vi har et reelt tilbud til de unge
sejlere.
Klaus D. vil i løbet af vinteren forsøge at strikke noget
sammen. Vi kunne måske samarbejde med
ungdomsskolen.

4. Standerstrygning
Lørdag den 31.10 2015 klokken
12.30 ved masten
Kammeratskabspokal
Grundstødningspokal
Blæselampen
Ny sang ved stander nedhal

Bjarne gjorde rede for, hvor langt vi er i
planlægningen.
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5. Julefrokost

Klokkeslettet er 19.00

Lørdag den 12.12.2015 klokken
18.30(?)

6. bordet rundt
orienteringspunkt 10 minutter til
hver.
Klubkonference bilag 2

Svend Smedegaard:
Oliegrunden er der landet en aftale på. I det projekt
indgår etableringen af en ny service kaj, hvis denne
forsvinder.
Lige nu vides ikke, hvad der så skal ske. Der er møde
med Jesper Gemmer i næste uge, hvor
problematikken vil blive vendt.
I budgetforliget bragte venstre på bane, at vi i
kommunen har et ret stort grøn areal ved den gamle
lodseplads, som formanden for teknik og miljø mente,
kunne anvendes til vinterplads. Dette ville betyde en
dybere sejlrende, nyt kaj anlæg, toilet og så videre.
En ny hal burde da også være en god idé, så vi ikke
får ballade med alt det ruststøv. På SU mødet blev
det drøftet, da fiskerihavnsforeningen mangler
pladser til nogle af deres medlemmer på
vinterpladsen. Der kommer en ændring i reglementet
så man ikke længere stå på land sommeren over. Det
vil betyde at de 44 både der har stået på land henne
omkring fiskerihavnsforeningen, kan få problemer.

Helge(havnefogden) har sagt sit job op til nytår.
Det gamle slæbested ved jolleafdelingen, vil blive
renoveret, så det kommer til at ligne det sidst
renoverede
Ungdomsafdelingen har et ønske om, at den bliver ½
til 1 meter længere. Det vil Svend bringe videre.
Den røde kran blev halvt kasseret til syn, og Svend
har forespurgt ved havneservice. Kranen er
nødvendig til andet end vores både, bl.a. har
lystbådehavnen nødt til at have en sådan, i tilfælde
af, at en båd skal løftes fri for at undgå forlis eller
andet.
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Knud Erik
 Aftensejladserne er afsluttet, Endelave rundt
og Two star er afsluttet.
 I Sejlsportsligaen klarede vi lige cuttet, og
bliver i ligaens 1. division. Der vil blive afholdt
et møde mellem Ligasejlerne og Morten
Fjerbæk, om hvad vi har lært, og hvordan vi
finder næste års sejlere.


Sodavandsmaskinen i Mongo bliver fjernet.



Per Wohlert har tegnet et forslag til en trappe
ved MONGO, så vi får en trappe over
højvandssikringen. Bjarne Forsøger at finde en
sponsor, ex IBF det tidligere Horsens
Betonvare fabrik
Der skal desuden etableres en brønd til en
pumpe. Det har vi talt om tidligere, Her søger
vi hjælpende hænder. Knud Erik Feldt er
tovholder.



Carl – Erik
 Vi har haft en toiletvogn til Borre lejr, som
tilsyneladende er blevet vandaliseret mens
den har stået på vinterpladsen, hvor den stod i
1-3 dage. Vi har sendt sagen til Dansk
Sejlunion, og den kollektive forsikring vi har
derigennem. Der er sket skade for 10.-20.000
kroner. Carl – Erik videresender police til
Mogens Wase
 Vi har medlemsfremgang, vi er nu 619
medlemmer.
 Regnskab: Carl - Erik har lavet et foreløbigt
regnskab. Der er et lille overskud. Vores
likviditet er presset. Vi har trukket 100.000
kroner til vores buffer. Vores tidligere forpagter
har desuden kostet lidt ekstra.
 Vi har i klubhuset ydermere investeret i et
fryse rum, som var et lovkrav.

Klaus D. Johansen
 Der er afsendt en ansøgning til Team Best of
Horsens om ekstra penge til træning i
vinterens løb. Vi har efterfølgende modtaget
14.000 kroner
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Skaden på skraldespandshuset er ikke gået
helt så nemt igennem, ved skade volder. Han
synes vist det var blevet lidt vel dyrt, og har
betalt en 1/3 del af skaden. Klaus sørger for en
afslutning.



11 sejlerskoleelever har bestået den praktiske
prøve med bravur. Flere af dem talte
begejstret om matchrace bådene. Det kan
være vi til næste sæson kan mestre besætning
på begge både, tirsdag og torsdag. Vi har til
slut januar til at vurdere behovet.



Der er 26 elever til vinterundervisningen. Fuldt
hus.
Vi har et godt ry, i forhold til undervisningen.
Det betyder også at vi næste år får brug for
både de kan sejle i. Hans Koch har sendt et
skriv til Klaus D. Johansen, som vil blive
eftersendt til bestyrelsesmedlemmerne. Bliver
et punkt på næste møde.
Forslaget kræver instruktører, både og tid.

Bjarne Hansen








Bjarne har kontakt til en person der muligvis vil
købe Kit(Yngling). Erik Andersen har sørget for
at den var i orden. Den er vurderet til 14.000
kroner. (er solgt)
Der er blevet repareret en trailer(Tuborg).
Bjarne har fundet en løsning der måske ikke
helt er i tråd med hvad der var nogen der
havde forestillet sig. Den er nu blevet vejet ned
til 750 kg. Der har været en træls tone
omkring den trailer og det der skulle laves ved
den. Vi er nødt til at have en ordentlig
kommandovej.
Jørgen Mortensen og besætning har klaret
cuttet i forhold til ligaen. De har desuden
vundet et kamera, Garmin, som de har foræret
til klubben. Det kan evt. sættes i masten på en
båd eller hvor man nu kan bruge det.
Kameraet er afleveret til ungdomsafdelingen,
som også har ansvaret for det.
Ny formand i Motorbådsklubben, Hans
Klausen, vi byder ham velkommen.
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7. evt.





Vild med Vand projektet i dansk sejlunion. Der
bliver startet op med en workshop i Fredericia
onsdag den 11.11.2015. Der er en fælles start
på projektet for alle tilmeldte klubber i
Danmark, søndag den 29. maj 2016. Horsens
har dog beslutte at vi også bruger lørdagen
den 28.maj.
Klubkonferencen den 20.-21. november, er der
en mulighed for at deltage i for alle
afdelingerne. De der gerne vil med melder
tilbage til Bjarne senest den 7.oktober.

Nordisk mesterskab sidste uge i juli 2016,
Klaus Schubert koordinerer med Dansk
sejlunion. 2-300 sejlere med forældre. Vi har
lånt cirkuspladsen, og der bliver sendt en
kontakt til Borgmesteren. Vi ejer muligheden
til at sælge reklamepladser diverse steder.
Yachtskipper 3, vil Asbjørn gerne låne/leje
MONGO til formålet. Leje af huset er 250,00
kroner pr. gang

