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Horsens d. 18.marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 12.marts 2018
Fra klokken 19.00 til 21.00 på Carit Etlars vej 21
Deltagere :Svend Smedegaard, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Jan
Riskær Nielsen, Klaus Schubert, Bjarne Hansen
Afbud
: Søren Nielsen, Peter Bjerremand, Kristian Smedegaard
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. restauratør, hvor langt er
vi.
Bjarne og Svend

3. Vitus Bering
Stævnrørspakning
Bjarne

4. mønstring onsdag den
4.4.2018

Punkt 7 slettet

Det er spændende.
Der er 3 i opløb, hvoraf den ene ikke vil betale det vi
forlanger i husleje
2 der ser meget lovende ud, og har begge hold gode
erfaringer de tager med sig.
Garantistillelsen bliver lige nu brugt til husleje,
rengøring, maling, reparation af baren og så videre.
Huset skulle være i orden til den 15.3.2018.
Den nye forpagter kontrakt er tilpasset i forhold til det
vi i tidens løb har fundet ud af ikke var præcis nok i
teksten.
Bjarne har været i gang med gearkassen, og det
problem er løst.
Stævnrøret skal laves, Havneservice var der her til
morgen, og det virker nu.

Klokken 19.00
Mønstring for frivillige. Bjarne vil gerne at alle udvalg
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Bjarne

5. Standerhejsning
Æresgæster; plan B
Bjarne
Musik er endnu ikke aftalt
6. Tur til Endelave
Turudvalget
Pinse tur
Jan Riskær

7. Bordet rundt

er repræsenteret.
Forhåbentlig kan vi også præsentere den nye
restauratør den dag.
HSH giver kaffe, øl og vand.
Vi har ikke inviteret Æresgæster til standerhejsning,
endnu.
De bliver inviteret, når vi er sikre på, hvor vi afholder
standerhejsning
Håber vi kan samle mange til standerhejsningen.
Vi vil gerne kopiere turen fra sidste år.
Turen til øvre skal man selv betale til, klubben stiller
et telt op. Og Bjerre kød laver en menu der minder
lidt om sidste år. Telt er lejet
Jan mangler lige at lægge sidste hånd på, og har
planlagt møde i turudvalget tirsdag den 20.marts.
Der sker ikke noget ved at deltagerbetalingen
forhøjes.
Jan Riskær:
Vil se på, hvad det koster at investere i et telt til
ejendom i HSH, og om vi kan finde sponsorkroner.
Knud Erik Feldt:
Har sin ”pind”, den er nu 8-kantet, de andre dele til
flagmasten mangler at blive lakeret, men det skal
være lidt varmere.
Knud Erik har stadig mod på det.
Aarhus til sommer; der er flere fra Horsens Sejlklub
der tager til Aarhus, Sailing World Championship
Der mangler pærer rundt om klubhuset
Klaus Johansen:
Har fået skrevet en balance ud på kontoen.
Kvartalsregnskabet blev gennemgået
Der var lige et par spørgsmål til flere ting i
kvartalsregnskabet.
Klaus har en drøm om, at vi kan få det hele over i et
regneark, med et periodiseret budget.
Klaus har aftalt med Nils Buhl, at elever fra
sejlerskole/kapsejladsskole får betalt inden
sejladserne starter.
Her inden 1.juni skal der søges et nyt lokale tilskud.
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I runde tal regner Klaus med at vi får 55.000 til
60.000 kroner.
Der er stadig nogen få der ikke har betalt
klubkontingent.
Jolle leje kommer der regninger ud på nu.
Klaus Schubert:
Der er en plan for foråret i ungdomsafdelingen. Der
vil blive arbejdet med rekruttering så snart der
kommer lidt forår.
Vi har måske en ny kandidat til OL 2020, men det ser
vi.
Klaus tager med til generalforsamling i DS
Dansk Sejlunion søger nogen der i 2019 vil holde
Grand Prix. Er vi interesseret i det?
Klaus spørger i ungdomsafdelingen, og hvis det bliver
organiseret ordentligt, kan vi godt lave et godt
stævne.
Bjarne Hansen:
Bjarne har spurgt vennerne om der var nogen der
ville ordne borde og stole på plinten, og sprøjte
træværket for alger. Det organiserer de.
Der er hentet sponsorat hjem fra Sydbank til flagene
på broerne og et sejl til Vitus Bering.
Dansk Hal er i gang med forskellige ting i klubhuset,
det er reklamationer/reparationer. Alle i småtings
afdelingen.
Der er desuden lavet aftale med maler om maling af
udhæng på klubhuset, på HSH’s regning.

