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                                                                                                                            Horsens d. 11.6.2018 
 
 

Referat af  bestyrelsesmøde den 4.6.2018   
Fra klokken 19.00 til 21.00 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Køb af telt til sejlklubben kommer under 
punkt 8 

 Johans ansøgning om midler til YSWC 
udtagelse i laser Radial under punkt 6 

 
2. Kontrakt med Jesper 

Stobberup + løst og fast 
hvordan går det? 
(Svend Smedegaard) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gennemgang af kontrakten af Svend og der var 100 
% opbakning til de aftaler der er lavet samt til de 
justeringer der er lavet i forhold til den tidligere 
kontrakt. Alle var tilfredse med, at der var åbnet op 
for at restauranten kunne skifte navn til Pynten 
I forbindelse med klargøring af klubhuset før 
overtagelsesdatoen, er der blevet indkøbt en ny 
kold Jomfru, flaskekøleren under baren er blevet sat 
til salg, og 2 vinkølere fra restauranten er blevet 
solgt til en pris som var over vurderingen.  
I forbindelse med kontrakten er hovedparten af vin 
lageret solgt til forpagter, dog er 100 flasker af 
ukurante  varer, der ikke kunne sælges med, pakket 
på lager og kan bruges til præmier og gaver i 
klubregi. De er for nuværende opbevaret hos 
formanden. 
Yderligere er der aftalt at klubhuset skal males lidt 
udvendigt, det drejer sig om udhænget. Det bliver i 
løbet af juni måned. 
 
Alt hvad der hedder genvækst, køl og ventilation er 
blevet serviceret, så hele huset er klar til den nye 
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forpagter. 
3. Ansøgning til DIF om 

midler til en 
Sejlbåd(skolebåd) 
(Peter Bjerremand) 

 
 
 
 
 
 

Der var en god debat, om det er et projekt, vi vil 
arbejde med, og om der er nok kræfter i Sejlklubben 
der kan beskrive og tage ansvar for drift. 
Projektet skal beskrives fuldt ud og et regnskab skal 
forelægges. Bestyrelsen mente, at størrelsen på en 
sådan båd skulle være omkring 32-35 fod så den 
stadig kan styres af en familie. 
Midler skal forsøges tilvejebragt gennem fonde og 
vores normale sponsorer skal holdes udenfor. 
Der kan evt. søges ved DIF og Nordea fonden har 
fx en kystpulje. 
Som en start skal instruktører og styregruppe i 
sejlerskolen komme med en udtalelse og snakken 
herom vil foregå på instruktør møde den 26.6.2018 
 

4. Sankt Hans 
(Knud Erik Feldt) 

 
 
 
 
 
 

Knud Erik Feldt vil være tovholder sammen med 
Carl Gerstrøm. 
Horsens Musikskole vil gerne komme og spille. 
Bål tale? 
Er lige nu hen i det uvisse. 

5. Træner Ungdom 
(Klaus Schubert) 
 
 
 
 
 

Johan Schubert søger om midler til YSWC i Texas 
den 10. – 22.7 2018. Han sender en ansøgning. 
 
Der var en snak om en træner i ungdomsafdelingen, 
men vi enedes om at vi stadig leder efter den rette 
person, og at vi derefter vil forsøge at skaffe 
midlerne. For øjeblikket har vi 6 A sejlere, 5 B 
sejlere, 15 C sejlere samt 10 der sejler storjoller. 
Der var enighed om, at inden vi bruger penge til 
trænere, skal der være en forældre gruppe der står 
bag. 
Alle aktiviteter i ungdom bliver fuldført og der er fuld 
dækning på Borre lejr, hvor vi regner med der 
kommer 20 – 25 sejlere. 
 Kranen ved ungdomsafdelingen(den blå), her er 
den elektriske del gået i stykker og sendt til 
reparation  

6. Rep. af 
ungdomshuse/maling 
Donation  
 
 

 
 

Nyboder er blevet malet og i den forbindelse blev 
Mongos facade mod syd også malet, så vi skal 
have fundet nogen der vil male resten, facade og 
bagside. 
Klubben har fået en donation, hvor der står som 
hovedformål, reparation af ungdomshus. Vi skal 
sammen finde ud af, hvordan vi bedst sammen får 



3 
 

de penge brugt. 
 

7. frivilligt arbejde 
 
 
 
 
 

I en hel del sager/opgaver trækker vi på ganske få 
hænder. Vi vil forsøge at introducere en lørdag 
omkring stander ophal og en anden omkring 
stander nedhal. Datoerne vil komme ud senere, 
men vi er enige om, at vi alle(frivillige) mødes til en 
fælles arbejdsdag, hvor der også  vil være fælles 
frokost. 
  

8. persondataforordningen 
 
 
 
 
 
 
8a  Telt 

Jan Riskær har fået tilsendt et skriv, som han har 
justeret lidt i.  
Vi enedes om at Jan Riskær og Kristian 
Smedegaard indkalder til et arbejdsmøde med 
repræsenter for de afdelinger, der har data, og de 
vil få lavet et skriv der skal ageres efter. Mødet 
bliver sidst i august først i september 
 
Jan har undersøgt mulighederne for at indkøbe et 
telt til klubben på 6 x 18 meter, af en rimelig god 
kvalitet med aluminiums profiler som bærende 
elementer. 
Pris med borde omkring 57.000 kroner, dog er der 
lige her i 11. time kommet et forslag fra Asbjørn om, 
at han muligvis kender til et telt der  kunne sælges 
til os. Det kan rumme ca. 60 – 70 personer. Dette 
telt vil blive vurderet af Jan Riskær og Klaus 
Schubert og hvis det er brugbart vil det blive 
afprøvet på Borrelejren. 
 

9. Bordet rundt 
 
 
 
 
 
 

Jan Riskær  
Berettede om en fin pinsetur til Endelave. Perfekt 
vejr og over 90 deltagere. En dejlig tur for alle 
tursejlere. 
Høstturen arbejdes der videre med, det bliver 
muligvis til Juelsminde. 
 
Knud Erik Feldt 
Slog et slag for vild med vand arrangementet lørdag 
den 9.6.2018, hvor der vil være business Cup på 
fjorden og ro – og kajakklub samt 
ungdomsafdelingen ville være klar til at sejle en tur 
med gæster. Dette er også være gældende for 
vores sejlerskole, som står klar med 2 både. 
Samme lørdag vil Vitus Bering sejler med gæster på 
havnerundfart. 
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 Bjarne Hansen 
Bjarne orienterede om, at klubberne på havnen. 
Den grønne, den blå, den grå og den røde var af 
kommunen inviteret på tur rundt til 3 havne, hvor 
der skulle kigges på Vejle, Kolding og Assens i 
forhold vinterplads, havnens drift og hvad der ellers 
er vigtig for at en lystbåde havn virker/fungerer 
optimalt. 
Der var 18 personer med, og vi havde en god dialog 
med de 4 kommunale medarbejdere; Jesper 
Gemmer, Rene Tinggaard Jensen, Henrik Grim 
Vestergaard, Allan Lyng Hansen. 
Vi var alle enige om, at der var gode ting alle steder, 
men sandelig også dårlige, og der var en fælles 
forståelse af hvad der var godt og skidt. 
 

10. EVT. 
 

 Erik Nørgaard er blevet ringet op af den 
tidligere ejer af juniorbåden Agnes Kit, som 
gerne vil donere båden til Horsens, som 
Eksempelvis udstillingsbåd, og her kunne 
Horsens industrimuseum komme på tale. 
Brian og Niels Laursen vil i samarbejde med 
Erik Nørgård forsøge at skaffe pengene til 
restaurering. 

            Der er ikke lavet aftale om donation fra             
Horsens Sejlklub. 

 KDY sejleraften i Horsens lørdag den 16.juni. 
det starter 18.30, hvor der vil være velkomst 
ved  3 styk 12 meter både, som samme dag 
vil ligge ved kajen foran klubhuset og være 
åbne skibe. 

  
 


