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Horsens d. 25.2.2017

Referat af bestyrelsesmøde den 20.februar 2017
Fra klokken 19.00 til 21.30
I bestyrelseslokalet
Deltagere : Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Jan Riskær Nielsen, Knud
Erik Feldt, Søren Nielsen, Peter Bjerremand, Bjarne Hansen
Afbud
: Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Konstituering
Hvem har kontakten til diverse
afdelinger og udvalg

Inden mødestart skulle info plakat til
indgangspartiet godkendes, og der skulle
underskrifter på ansøgning om lokale tilskud fra
Horsens Kommune.

Jan Riskær Nielsen: Turudvalg og Sejlerskolen
samt kommunikationsudvalg
Knud Erik Feldt: Kapsejlads og pigesejlerne
Klaus Schubert: Ungdom og elitesejlere
Klaus D. Johansen: Medlemskartotek/kasserer og
On Board
Peter Bjerremand: On Board og elitesejlere.
Kristian Smedegaard: Kommunikation og juridiske
spørgsmål samt FU
Søren Nielsen: OK jolleafdeling, samt
vedligeholdelsesplan Klubhus
Svend Smedegaard: Næstformand og
materialeudvalg samt FU
Bjarne Hansen: Formand og FU, sidder med i On
Board, turudvalg/aktivitets udvalg
Grænserne mellem On Board og OL satsningen:
Skal være klare. Rent regnskabsmæssigt skal
tingene skilles ad, og det sørger Peter Bjerremand
for at holde styr i. Vi skal have en sponsor konto, og
så skiller vi det ad i de satsninger der er.
Bjarne taler med Carl – Erik om, hvordan Peter får
adgang til at se konti, så han kan følge udviklingen
på nærmeste hold. Han kan derefter give besked
om hvilke beløb der skal flyttes hvorhen.
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3. J70;
Sponsorer
Økonomi
Peter Bjerremand

Ang. J 70:Der er nogle sponsorer der er svære at
trække svar ud af.
Lige nu er der penge i kassen men der skal bruges
mere
Ang. OL satsningen så er der også her allerede nu
givet nogle penge.
Og der er desuden ansøgninger ude.
På diverse kontoen er der også givet flere beløb.

4. Matchracecenteret
Orientering

Kristian Smedegaard og Bjarne
Hansen

Hvor langt skal vi gå, inden vi trykker på knappen
på J70?
Det kunne evt. komme på tale at samarbejde med
andre intressenter, der også har J70’ere.
Peter har lavet et budget ud fra at vi har ca. 50 % i
kassen. (bilag udleveret på mødet)
Foreløbig er det business as usually.
Bjarne sørger for kontrakt på match 28’erne, så vi
har dem i sæsonen 2017 (er efterfølgende sket, og
vi har desuden fået de 65.000 kroner ind på
kontoen, som var vores andel af matchrace
centeret.)

5. Klubhus
Gennemgang af forpligtelser i
forbindelse med kontrakt

Bjarne har fået en oversigt over de forsikringer der
er på klubhuset. Oversigten bliver scannet og sendt
til Kristian Smedegaard, så han kan gennemgå det.

Kristian Smedegaard

Søren Nielsen har været med til en
bygningsgennemgang.
Der er nogle ting klubben skal leve med, og så er
der nogle ting der kan gøres noget ved.

Generel gennemgang af klubhus
for fejl og mangler
Søren Nielsen

Indenfor er der noget lim udtræk ved nogle af
troltekpladerne. Det skal males!
Alle indvendige døre hænger kun på de øverste
hængsler. Kontakt til Swedor
Gulvet er stadig skruk nogle steder, og i baren skal
der nok gøres noget.
Der er nogle serviceaftaler på køl og frys,, som
Christian Horsdal. skal have på plads.
Søren har lavet et notat, og vi skal have kontakt til
Dansk Hal.(Nis)
Knud Erik. Har haft kontakt til ventilationssystemet,
fordi han ville høre hvad en ny pose kostede(3500),
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ved firmaet siger de, at vi har 2 poser, men nr. 1 er
væk.

6. Tur udvalg
Orientering
Evt. nyt navn?
Hvad tager de sig af?
Jan Riskær Nielsen

Der har været et par møder.
Martin Have, Nils Buhl, Ulla Christophersen, Carl
Gerstrøm, Bent Poulsen, Bjarne Hansen, Jan
Riskær Nielsen
Der er nu sammensat en gruppe, og er ”tur” det
rigtige navn?
Der er jo også andre aktiviteter, men lige nu ved vi
ikke rigtig hvad det skal hedde.
Pinseturen er i støbeskeen, enten Endelave eller
Bogense.
Der skal i samarbejde med sejlerskolen arrangeres
nogle fælles arrangementer.
Der kunne også være et arrangement: hvor går
turen hen?
Tjek af redningsveste.(Klaus D. Johansen har også
en redningsflåde, der skal tjekkes)
Der er også mange nødraketter, der nok skal
tjekkes/udskiftes.
Standerhejsning: Den bliver som det plejer, med
mulighed for varm kakao, ved masten eller i
MONGO
Afrigger, kunne måske laves om, så det blev lidt
mere sejler rets niveau.

7. Frivillighedsdag
Med orientering om det
kommende år.
Vil vi investere i dette?
Bjarne Hansen

8. Holdning til annoncer i
klubblad.
Eksempel: klubblad nr.4 2016
side 42.

Søndag den 26.3.2017 til morgenkaffe10-12,
annonceres i klubbladet, facebook og i nyhedsbrev.
Vi kunne også sende direkte invitation (Klaus D.)
Tilmelding senest den 22.3. på hjemmesiden
Overskrift:
Mønstring/frivillighedsdag
Aktiviteter i HSH 2017
Hvad er erfaringerne med frivilligt arbejde(evt.
Kirsten Pedersen og Susanne Andreasen?)
Det er meget fint, men at det koster annonceprisen
Båd salg er også ok, men stadig til annonceprisen
Eksempel som i blad = 800 kroner.
Grejbiks: kunne være bedre på hjemmesiden, men
det skal være selvkørende, og at de forsvinder
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Skal vi have en grej biks side?
Salg af både ?
Hvad skal det koste?
Bjarne Hansen
9. Slyngelstuen/klublokalet
Renovering
Aftale.
Hvem sponsere hvad?
Svend Smedegaard

10. Bordet rundt
Orienteringspunkt
Max 10 minutter til hver

automatisk efter en bestemt tid.
Bladudvalget har mandat til at sortere.
Der har været møde med Jens Harder, Nils Buhl,
Poul Erik Bystrup Svend Smedegaard, og Bjarne
har holdt møde.
De har et ønske om at gøre det lidt mere hyggeligt.
Poul Erik Bystrup har sponseret istandsættelse og
ophængning af 2 kanoer i slyngellokalet.
Jens Harder har sponseret en bænk, 2 nye borde
og donation af de 2 kanoer.
Projektet forventes færdigt maj/juni
Søren Nielsen:
OK jollesejlerne skal have ryddet lidt op på pladsen
omkring deres joller, og have gjort det lidt
indbydende. Søren samler nogen til dette.
Knud Erik Feldt:
Kapsejladskalender kommer i klubbladet.
Vitus går de i gang med i næste uge. Knud Erik
spørger Søren.
Jacob Nikolajsen har ringet og spurgt om
Ligasejladsen
Jan Riskær Nielsen
Spørger ind til mail fra Nils Buhl der omhandler
instruktørerne og kontingent.
Orienterede om, hvad der var blevet drøftet på
Turudvalgs mødet
Peter Bjerremand
Kick off i On Board, men indlæg fra OL pigerne og
Insero 2.3.2017 klokken 16.30, hvor bestyrelsen er
inviteret.
Klaus Schubert:
Der er en plan for opstart for nye sejlere, hvordan
det skal køre
Bjarne Hansen:
• Møde med byrådet den 22.3.2017, Klaus
Schubert og Bjarne deltager.
• Høringssvar er der indgivet i hvert fald 18, og
der kan være nogen Bjarne ikke har hørt om.
Vi kan med det der er indsendt sagtens se
byrødderne i øjnene. Der er lagt et fornuftigt
tryk.
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11. Maling samt reparation af
ungdomshuse og MONGO
Nye ungdomssejlere, hvad
er drøftet i styregruppen
Klaus Schubert

12.
Intromøde til nye
medlemmer, fast dato

Hvis lejemålet er opsagt på den ene Hobie inden
1.marts eller senere skal hobien sælges. Det
gælder også for traileren. Vi har købt 2 Zoom joller,
hvoraf den ene er sponseret, og den anden vil
Ungdomsafdelingen gerne sælge sponsoratet på.
Maling til ungdomshusene er fundet, og der er gang
i arbejdet. Klaus er fortrøstningsfuld.
1 Zoom skal døbes til standerhejsning
Efter standerhejsning:
Klaus D. kan udskrive en liste og så kan vi sende
en direkte invitation, Klaus D. og Bjarne taler videre.
Datoen er aftalt til den 25.april.

13. EVT.

A)
Bjarne bragte en problematik på banen. Kan man
have en instruktør i sejlerskolen, der ikke betaler
kontingent i klubben.
Vedkommende skal være fuldgyldigt medlem af en
anden sejlklub, der er medlem hos DS
Bjarne undersøger? Bjarne går videre.
B)
Generalforsamling i DS den 18.3.2017. Klaus D.
Johansen og Knud Erik Feldt deltager sammen
med Peter Bjerremand og Carl Gerstrøm. De
sørger selv for tilmelding, Bjarne sender skrivelse
ud fra DS.

14. Næste møde 20.3.2017

1. J70, hvornår trykker vi på knappen
2. Instruktører, frivillighedsarbejde, (set i forhold til
lønnede trænere i Ungdomsafdelingen)
3. Talenttilskud
4. gummibåd sponsorat, / Aarhus Tornado

