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                                                                                                                            Horsens d. 22.10.2018 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22.oktober   
  

Fra klokken 19.00 til 21.30 
Deltagere :Svend Smedegaard, Klaus D. Johansen, Knud Erik Feldt, Jan 
Riskær Nielsen, Søren Nielsen, Peter Bjerremand, Bjarne Hansen 
Afbud : Klaus Schubert, Kristian Smedegaard 
            
 

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 

Punkt 5 udgår. Jan Riskær Nielsen og Kristian 
Smedegaard har møde i næste uge 

 
2. Visioner for Horsens 

Sejlklub 
 
Peter Bjerremand  
Søren Nielsen 
 
 
 

Peter har lavet et sammenkog af de besvarelserne 
bestyrelsen lavede en mini undersøgelse på sidste 
bestyrelsesmøde. 
Vi er stærke på  

 Grej 
 Faciliteter 
 Ledelse af uddannelse, sport og 

administration 
 Økonomi 

 
Udfordret på 

 Tilgang og fastholdelse af medlemmer i alle 
aldersgrupper 

 Træner kapacitet 
 Kommunikation 

 
Global trends 

 Stærke koncepter: youngster; sejlsportsliga, 
WOW, Two star m.fl. 

 Sejlsportens stærke værdier er attraktive for 
unge og forældre 

 Interesse for ”mod fjerne kyster” 
 
Muligheder: 

 Optimere tilbud om uddannelse og aktiviteter 
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 Fokusere på børn, unge, seniorer 
 Tilbyde aktiviteter i SUP 

Se i øvrigt bilag. 
 
Sproget på hjemmesiden i forhold til, hvad vi kan 
tilbyde skal være mere klart. 
Hvad kan Horsens Sejlklub tilbyde! 
 
Klaus Schubert og Peter Bjerremand sætter sig 
sammen og kigger på en stillingsbeskrivelse til en 
aktivitets ”Chef” i en start i Ungdomsafdelingen. 
Hvordan sparker vi gang i en bevægelse mod en 
stærk sejlklub(sportsklub). Peter løfter 
problematikken med Klaus Schubert. 
 

3. Team Danmark evaluering 
Bjarne Hansen 
 
 
 
 
 

Bjarne Hansen, Tina Winkler, Peter Bjerremand og 
Klaus Schubert ville være dem der skulle deltage i 
den evaluering. Muligvis kunne Riber også være et 
bud på deltager. 
Bjarne får booket et møde, og aftalt formøde; ”hvad 
kan vi sige ja til” 

4. Gummibåd  
Klaus Schubert 
 
 
 
 
 
 

Investeringen i gummibåde hviler lige lidt. 
Det kunne evt. tages i en pakkeløsning i forhold i et 
større arrangement. 

5. Persondataforordningen 
 
Jan Riskær Nielsen 
 
 
 
 
 

Udgår og udsættes til næste gang 

6. Gennemgang af aftale om 
reparation af 
ungdomshusene 

Bjarne Hansen 
 
 
 
 
 

Peter Bjerremand og Bjarne Hansen har sammen 
været ved Thomas Nortvig, for der kunne laves en 
aftale med noget sponsor promovering.  
Aftalen er lukket på 2/3 dele til HSH og 1/3 til 
Thomas Nortvig A/S 
 
Bjarne har et overblik og tegning af, hvad der bliver 
lavet. Det bliver lavet, så det er færdigt til 
generalforsamlingen, hvis det overhovedet kan lade 
sig gøre for vejrlig. 
Der kommer nyt træ/plader på alle de steder, der er 
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aftalt. og det bliver malet med den nye kode, så det 
forhåbentlig kommer til at ligne resten af husene. 
 

7. Bordet Rundt 
 
 
 
 
 
 

Svend Smedegaard: 
Der er pres på masteskuret, mange nye er kommet 
ind. 
 
Jan Riskær Nielsen: 
Ny havnefoged er ansat. Kunne være godt at få et 
dialogmøde med ham fra starten. 
Kunne aftales med Henrik. Bjarne er opsøgende på 
det. 
 
Knud Erik Feldt: 
Der er snak om at omorganisere 
aftenkapsejladserne. Det ville være rart, hvis der 
kom nogle tanker i næste klubblad. Knud Erik tager 
kontakt til Morten Fjerbæk om dette. 
Der er tiltag omkring noget storbådssejlads i As vig i 
forbindelse med Endelave rundt, evt. samarbejde 
med Snaptun Sejlklub og Juelsminde Sejlklub. 
Knud Erik vil gerne trække sig som pladsmand til 
næste sæson.  
 
 
Peter Bjerremand: 
J/70 står på land, da der er nogle reparationer. 
Der er planer om at indkøbe nogle nye/flere sejl til 
så vi har nogle sejl til kapsejlads og nogle til 
sejlerskolen.  
Efter 2019 kommer der flere ting. 
Der er ok økonomi i projektet. 
Der er sejlads bookninger flere dage. 
 
Søren Nielsen 
OK jollerne var med til by mesterskabet, nogen kom  
fra Middelfart også. Der er et rangliste stævne i 
Haderslev næste weekend. 
”Nogen” skal afsted til WM i New Zealand. 
Der starter søndags sejladser for OK joller nu, hvor 
mørket kommer over os 
 
Klaus D. Johansen: 
Har modtaget noget materiale fra Klaus Schubert, 
som godt kunne komme i anvendelse til vores 
generalforsamling. Klaus D. har møde med Helle 
(Bogføreren) først i november. Næstkommende 
bestyrelsesmøde kommer der et foreløbigt 
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regnskab. 
 
Bjarne Hansen 

 Depositum fra matchrace centeret er indgået 
på Sejlklubbens konto. 

 Spar Konge legatet skal søges nu. Hvad skal 
der søges på? Reparation/renovering af 
ungdomshusene er oplagt. Bjarne søger. 

 Der er spurgt til om jubilæumsbogen kunne 
genoptrykkes. Den kunne evt. lægges på 
hjemmesiden. Bjarne tager kontakt til Carl 
Gerstrøm. 

 Reception i den grønne klub. Knud Erik og 
Klaus D. Penge gave. Klaus D. Johansen 
sørger for overførsel. 

 
 

8. næste møde Persondataforordningen 
Oplæg til ansøgning 
Regnskab gennemgang 
Skal der nye tanker på bordet? 

 


