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                                                                                                                            Horsens d. 1.9.2018 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 27.8.18   
Fra klokken 19.00 til 21.30 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salg af etchell bliver behandlet under punkt 2 

2. Økonomi klub 
Herunder maste havari 
skolebåd 

 
Klaus D. Johansen 
 
 
 
 
 
Salg af Etchell 
 
 

Klaus D. Johansen har lavet et ¾ års regnskab.  
Det ser fornuftigt ud. Der er overskud i kassen 
Der skal kigges på kontoplanen, og ryddes op i den, 
evt. lave en helt ny. Peter Bjerremand vil se på et 
sammen med Klaus D. Johansen 
 
Der bliver lavet årsregnskab i november. 
 
Maste havari: Der har været maste havari på en af 
skolebådene, det er indberettet til forsikringen. 
Pantanius har været meget imødekommende.  
 
Salg af Etchell: Etchell’en er ikke så velegnet til 
skolebåd, men bedre til kapsejlads og her bruger 
man J/70. Der er derfor et ønske om at sælge den. 
Det er der opbakning til at forsøge, pris blev aftalt, og 
Nils Buhl vil forsøge at sælge den. 
Senere vil man se om pengene fra salget, skal 
bruges til indkøb af en 3. H-båd. Det vil 
efterspørgslen vise i fremtiden 

 
3. reparation af 

Taget ser tæt ud ! 
Derudover er der meget der skal laves og udskiftes. 
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ungdomshusene.  
Der har været en gennemgang af 
alle husene, for at se hvordan det 
står til. 
Hvor er vi? har vi penge? 
Der er meget der skal laves. 

 
Bjarne Hansen 
 
 
 
 
 
 

Det store vindue i overhuset er i rigtig dårlig 
forfatning.  
Hansted Tømmer forretning har givet et uforpligtende 
tilbud på reparationerne, og tirsdag morgen kommer 
Thomas Nortvig og gør det samme.  
Der er desværre rotter under husene, og det skal 
indberettes til kommunen. 
Der blev givet grønt lys fra bestyrelsen til at Bjarne 
Hansen kan gå videre. 
 
Bjarne håber han har et hold, der gerne vil male 
pladerne der skal op, samt husene. 
 
 
 

4. eventuelt køb af Kølbåd 
med midler fra fonde. 

Der kommer et skriv fra Nils Buhl, 
som er et referat fra styregruppen i 
sejlerskolen. Det vil blive sendt så 
snart jeg har det. 
 
Jan Riskær Nielsen og Bjarne 
Hansen 

 
Styregruppen i sejlerskolen vil gerne have en 
tilkendegivelse fra Bestyrelsen på, hvad de kan og 
ikke kan i forhold til eventuelt køb. 
Der skal være et undervisningsformål, hvis der er 
fonde, der vil skyde penge i det.  
Det er vigtigt for sejlerskolen, at få noget der for 
eleverne kan sikre en fortsættelse af sejlerlivet. Det 
sejlerskolen gerne vil, er at give eleverne en 
fornemmelse af tursejlads. 
En båd på omkring 33-34 fod i størrelse, til en 
250.000 – 300.000 kroner, ville være realistisk. Der 
skal laves et gennemarbejdet projekt. 
Pengene skal søges via fonde, der ikke har givet til 
OL Kampagnen, og skal koordineres med Peter 
Bjerremand. 
 
Jan går tilbage til sejlerskolen med budskabet. 

5. Klubtøj  
Hvad er det muligt at købe, skal vi 
have et udvalg, og hvad skal vi 
have ? 
 
Klaus D. Johansen 
 
 

 
Vi kan lige nu ved Billedgaard få et broderet mærke 
sat på en jakke eller skjorte. 
 
Det skal måske udbredes, så medlemmerne kunne 
bestille og betale.  
Måske skal selve broderiet strammes lidt op – 
opdateres. Klaus Schubert spørger sin søster Anne 
Mette. 
Klaus D. Johansen taler med Billedgaard og forsøger 
at få lavet en aftale. 
Det ville være rart, hvis der kan laves en aftale, så vi 
ikke selv skal have et lager. 
Klistermærker med klublogo bliver bestilt af Bjarne 
Hansen – 250 styk 
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6. Klubblad 2019 
 
Bjarne Hansen 
 
 
 
 
 
 

Carl Gerstrøm og Hanne Jeppesen skal spørges. 
 
Vi kunne måske i 2019 lave færre blade evt. 2 styk. 
Bestyrelsen er åbne for at det slutter ved årets 
udgang eller med udgangen af 2019. 
Er vi nået til online version eller ? 
 
Bjarne Tager en snak med Carl Gerstrøm/ Hanne 
Jeppesen 

7. Sejlklubbens venner 
Skal de bestå? 
 
Bjarne Hansen 
 
 
 
 
 

Carl Gerstrøm mener at det har overlevet sig selv, og 
mener det skal lukkes ned. Bjarne tager en snak med 
Carl Gerstrøm.  
Peter Bjerremand vil gerne være med i snakken, og 
måske være med til at gentænke konceptet. Måske 
som en del af OnBoard, så det var der, man var 
medlem. 

8. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 

Peter Bjerremand: 
J/70 Driften ser fornuftig ud. Peter ville gerne have 
bedre tid til at lave arrangementerne. 12.9. er der 
arrangement igen.  
Peter forsøger at lave noget med Jobcenteret igen til 
næste år.  
Christian Winkler, Johan Schubert og Nanna Schroll 
har fået tilskud til start penge. NM; WM 
Horsens til OL kører videre. 
Business Cup er stadig en succes 
Der skal tales mere strategi plan på 
bestyrelsesmøderne, og følges op på det der er lavet 
og aftalt. Kommer på næste bestyrelsesmøde  
 
Jan Riskær Nielsen 
Persondataforordningen skal der arbejdes med og 
det arbejder Jan, Klaus og Kristian videre på. 
Høstturen bliver til Juelsminde den 8.9. og 9.9. 
Sejlerskolen har også en drøftelse af generations 
skifte. 
 
Klaus Schubert: 
 Der har været et 5 dages arrangement i slutningen af 
skolernes sommerferie, for børn der var interesseret i 
sejlads. Det har givet lidt medlemmer. 
Der er nogle af ungdomssejlerne, der nu smutter på 
efterskole, og det kommer nok til at gøre lidt ondt i 
ungdomsafdelingen.  
Der arbejdes seriøst på at finde en træner, men det 
kræver en formand for ungdomsafdelingen.  
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Der skal arbejdes på Sports klub concept. Svend og 
Bjarne deltager i det næste styregruppe møde/ 
forældremøde. Klaus Schubert indkalder. 
Klaus D. Johansen: 
Det er dejligt, at vi har fået den nye kran, det virker 
fint. 
 
Bjarne Hansen: 

 Afrigger frokost den 27.10.2018 
Det bliver buffet til 189 kroner.  
Der er kammeratskabs pokal og 
grundstødningspokal, samt sejlerskolens 
Blæselampe 

 
 Arbejdsdag den 4.11. i klubregi. 

Der er flere ting der skal ordnes. 
 Der har været udført frivilligt arbejde fra HSH 

medlemmer for mere end 1000 timer ved WM i 
Aarhus. 

 Der er bevilget skabe og lov til en oprydning i 
MONGO i køkken regionerne. 

 Søren Nielsen har sørget for, at udhænget på 
klubhuset er blevet malet som en del af den 
almindelige vedligeholdelse. 
 

 
  
 
 

9. Næste bestyrelsesmøde 
mandag den 24.9.2018 

Afbud fra Klaus D. Johansen 
 

 Drøftelse af strategiplan  
 Hvem stiller sig til rådighed for 

bestyrelsesarbejdet. 
 


