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                                                                                                                            Horsens d. 1.10.2018 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 24.september  
Fra klokken 19.00 til 21.30 

Deltagere :Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard, Klaus D. Johansen, 
Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Jan Riskær Nielsen, Søren Nielsen, Peter 
Bjerremand, Bjarne Hansen 
Afbud : 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 

 

2. Bestyrelsen hvem stiller 
op? 

 
 
 
 

Formanden er på valg: 
Bjarne Hansen: modtager genvalg 
 
Jan Riskær Nielsen: modtager genvalg  
 
Knud Erik Feldt: modtager genvalg 
 
Klaus D. Johansen: modtager genvalg 
 
Søren Nielsen: Udtræder, men vil gerne fortsat 
indkaldes til gennemgang af klubhus, og andet hvor 
hans kompetencer kan komme i spil og vil arbejde 
videre med OK-jollerne. 
 
Der skal tænkes mange tanker, i forhold til opgaver 
og visionerne fremad. Drift – sport ??? 
  

 
3. Vision for Horsens 

Sejlklub 
 
Peter Bjerremand og Søren 
Nielsen 
 

Bestyrelsen gennemgik den udviklingsplan der blev til 
i 2016. 
Mål 1:>80% af medlemmerne er tilfredse med 
medlemskab og klubbens udvikling 
Tilfredsheds undersøgelse; hvor tit skal den sendes 
ud?   
Beslutning: hvert 2.-3. år; det er på baggrund af dette, 
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Bilag medsendes som inspiration 
 
 

at strategien laves. 
Mål 2:Mindst 4 sejlere med rødder i HSH er relevante 
i forhold til OL deltagelse i 2020. 
Er godt på vej 
Mål 3:en sund økonomi med overskud på driften. 
JA 
 
Mål 4: At øge antallet af medlemmer til> 800 
medlemmer. 
Det går ikke helt så godt, for nuværende er vi 580 
medlemmer 
Et realistisk mål ville være at arbejde for et stigende 
antal medlemmer gerne +25 medlemmer.  
 Vi skal måske kigge på nye former for sejlsport. Evt. 
padle boards. Klaus Schubert taler med surf og ski. 
 
Mål 5:Et aktivt kapsejlads miljø med øget 
medlemsdeltagelse på tværs af aldersgrupper. 
-Torsdagssejladserne er en succes, men tirsdagene 
halter lidt. Bestyrelsen beslutter at lave tirsdagene til 
ren J/70 og OK jolle kapsejlads fra næste sæson. 
Derudover vil der nok blive nogle lørdagssejladser i 
J/70. 
Aarhus Sejlklub har spurgt til Endelave rundt, og ville 
gerne lave et fælles koncept, der sluttede af med fest 
i sejlklubben.  
Klubmesterskabet skal måske også gentænkes. Det 
kunne evt sejles i J/70 
 
Mål 6:5-10 medlemmer uddannes årligt inden for 
ledelse eller træning af sejlads. >30 medlemmer 
gennemfører årligt sejlerskolens uddannelse. 
-Sejlerskolen når målet. Der er mere end 10 
medlemmer der har været på kurser. 
Klubben skal have et mål på trænere, baneledere og 
sejlerskole instruktører. 
 
Mål 7: Tursejlerneafdelingen afholder hvert år min. 4 
arrangementer 
-Opnået, tur afdelingen har nogle ting i pipelinen. 
 
Strategi og Handling: 
Peter har lavet et afkrydsningsskema hvor 
bestyrelsen kan afkrydse, hvad der er vigtigst i den 
kommende periode. 
Alle bestyrelsesmedlemmer svarede på skemaerne 
og Peter Bjerremand vil lave et sammenkog til næste 
bestyrelsesmøde. 
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Forslag fra Klaus D. til bestyrelsens arbejde med 
strategien: kunne vi danne nogle grupper på tværs af 
klubben, til drøftelse af diverse tiltag og evt. mangel 
på samme.? 
 
Klaus Schubert vil godt at vi taler mere om 
succeserne, og så ikke hænge fast i det samme spor. 
 
 
Happy Hour fortsætter denne vinter også. Klokken 
16.00 til 18.00 om fredagen fra stander nedhal til 
standerhejsningen. 
 

4. DM for Joller 2019 
sammen med en anden 
klub 

Klaus Schubert 
 
 
 
 
 

Styregruppen i ungdomsafdelingen ville gerne byde 
ind på et ranglistestævne, DS ville gerne at HSH bød 
ind på DM evt. sammen med Egå.  
 
Der er lagt en ansøgning til DS på et rangliste stævne 
alternativt et DM.  
Det kan blive til ca. 300 både, ungdomsafdelingen 
venter på svar fra DS.  
Det er midt september 2019. 
 
 

5. Klub Konference 2018 
 
Hvem er med? 
 
 
 
 
 

16. -17. november i Vingsted centeret 
Fredag er det primært sport og talent netværk, hvor 
der bl.a. skal tales stævne struktur 
 
Bjarne Hansen 
Knud Erik Feldt 
Kim Viborg  
Susanne Andreasen 
Carl Gerstrøm 
Peter Bjerremand 
 
 
Klaus Schubert spørger i ungdomsafdelingen. 

6. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 
 

Svend: 
Kranen virker op til 5 ton for 1000 kr. pr sæson, mere 
end 5 ton er det havnefogeden der løfter. 
Opmærksom på at der er forsinkelse på  stoppet, 
kranen krøjer 100 mere  
 
Jan R. Nielsen 
Turudvalget vil lave nogle virksomheds besøg. 
Sejlerskolen: vil bruge  J/70 til sejlerskole eleverne  
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Peter  
J/70 er der lidt skader på. 
 Preben sejlmager er i gang med at sy en prøve fog. 
De gamle fogge får vi syet sejlpindene fast i og så 
bruges de nye sejl til kapsejlads. 
On Board har haft et arrangement/event der har givet 
smil på alles læber. 
I 2019 søges der til 2 ”sejl og vind” projekter               
(jobcenteret) 
Der bliver søgt fonde og DIF penge til det. 
 
Der er ved at være budgetter klar på OL satsningen. 
Business Cup er der gang i planlægningen af. 
 
Økonomi: PWC vil gerne kigge på det. Klaus D. 
Johansen og Peter Bjerremand tager en snak med 
dem eller en helt 3. part. 
 
Søren Nielsen 
Anders Andersen har lige vundet DM for OK joller. 
Der er 4 Ok-joller fra Horsens til EM i Frankrig. 
 
OK jollerne er inviteret med til Bymesterskaberne  
De fortsætter vinteren igennem. 
 
Klaus D. 
Gav et overblik over økonomien. Netto har vi en god 
økonomi. 
Der er sat midler af til en investering i følgebåd, som 
endnu ikke er brugt. 
 
Bjarne 
Ungdomshusene står for at skulle repareres. Der er 
tilbud fra Nortvig med ny beklædning på øst siden.  
Bjarne har talt med ham om ikke vi kunne give 
modydelser og så få lidt af tilbuddet. 
Bjarne og Peter tager en snak med Thomas Nortvig 
den 1.10. 
 
Bjarne har været ved at kigge på vores depositum i 
Matchrace centeret, og bedt om at få pengene 
overført til vores konto. 
 
Afrigger frokost   skal markedsføres. 
Emner til grundstødning og kammeratskabs pokal. 
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7. Punkt til næste møde Strategi og opsamling på drøftelserne fra sidste 

møde. Peter Bjerremand samler op. 
 


