
1 
 

 
 
 
 

 
 
                                                                                                                            Horsens d. 5.2.2018 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2018   
Fra klokken 19.00 til 21.30 

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

1. bemærkninger/punkter til 
dagsorden. 
Prioritering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt vedr. persondataloven, bliver føjet ind før 
bordet rundt. 
 

 
2. lukket punkt 

klubhus 
restaurant 
 

 
 
 
 
 

Kristian Smedegaard deltog ikke i drøftelsen af 
punktet, hvoraf der ikke tages referat. 

 
3. En principiel drøftelse: 

Evt. ansættelse af en 
gennemgående person til 
kapsejlads, ungdom, 
sejlerskole. Hovedopgave 
at finde nye medlemmer 
 
 
 
 

Klaus Schubert har haft kigget lidt på hvad der sker 
ude i verden og i andre danske sejlklubber. 
Problematikken er, at der er mange der byder ind på 
enkelte opgaver, men ingen der vil tage opgaven 
med, at have det forkromede overblik. 
 
Hvad ville det koste at ansætte en sådan person?  
Og kunne en sådan person findes? 
 
Det kunne være en start at finde en der kunne lave 
rekruttering i ungdomsafdelingen.  
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Det skal bæres og indtjenes gennem arrangementer. 
Der skal findes en finansiering, inden vi går den vej. 
Der skal laves en forretningsplan for scenariet.  
 
Klaus Schubert tager kontakt og forsøger at få Oure 
idrætshøjskoles elever til at tænke en plan. 
 

4. flagmast 
pris på reparation hos Søren Buhl 
Søren laver noget, og vi høvler og 
lakerer selv 
 
 
 
 
 
 
 
Afledt drøftelse 

Søren Buhl, Horsens Yachtværft, har sat en lus i den 
ene tværbom, og  den skal så høvles og der skal 
laves en ny strut. 
Der bliver høvlet i løbet af den næste uge, regner 
Knud Erik med.  
Hele masten skal desuden lakeres. Knud Erik er i 
gang med planlægningen, og arbejdet. 
Vi håber den kan være færdig til standerhejsning 
lørdag den 7.april. 
 
Motorolie skift, på påhængsmotorer, vil der blive bedt 
om hos Havneservice. Kim Jakobsen vil blive bedt 
om, at få det ordnet. 

5. Gennemgang af klubhus 
ude og inde 

 
Søren og Bjarne har været huset 
igennem 
 
 
 
 

Søren Nielsen har lavet lister på, hvad der skal laves 
i huset.  
Bjarne afleverer til dansk Hal, de reperationer der 
kommer under garantien. 
Der skal snart laves gennemgang af huset i 
forbindelse med forpagters konkurs og 
misligehoildelse af husleje kontrakt. 

6. Afrunding på regnskab 
og budget. 

 
Skal der andre 
programmer/hjælpemidler til? 
 
 
 
 

Der var en lille fejl i budgettet, i forhold til 
sejlerskolens udgift. 
Den var noteret til 40.000 kroner og den reelle var 
120.000. 
 
Der manglede i øvrigt en reservation på 70.000 
kroner i løn til Anne Marie Rindom i regnskabet. 
 
De rykkere vi har sendt ud, er desværre røget ud så 
der ligger 56 rykkere i hver mail. 
Det er en rigtig træls ”upser” 
Klaus D. Johansen følger op på dette. 

7. persondataforordning 
 
 
 
 
 

Dansk sejlunion er nødt til at skulle på banen, med 
hvad skal vi have styr på.? 
Jan R. Nielsen vil gerne forsøge at finde ud af hvad 
der er op og ned. 
Peter tager problematikken med Dansk Sejlunion. 
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8. bordet rundt 
 
 
 
 
 
 
 

Bjarne 
 Hvis du har en ekstra nøgle til jolleskurerne, vil 

Svend og Bjarne gerne have dem ind. 
 Vi har udlejet Tuborg til VM i Aarhus, og på 

dette møde er der sagt god for at vi udlejer 
flere af de øvrige joller. Der kan lejes 2 mere 
ud. 

 Idrætspris er vi kommet godt ovre. 
 Spar konge legat ansøgning til træning og til 

rekruttering. 
 Møde med SYD bank ang. sponsorater. Det er 

til  flag på broerne, og sejl til Vitus Bering. 
 Jens Harder afholder et KDY arrangement i 

klubben den 17. og 18. juni  
Svend: 

 Kim Jakobsen gør opmærksom på at benzin 
containeren ikke har været aflåst, og at nøglen 
til ungdomshusene er væk. Den skal findes! 
Der er monteret med en meget stor plade. 

Knud Erik 
 Har truffet en Lars Simonsen, der kan holde et 

2 timers arrangement i klubben om sejlads i 
katamaran til Grækenland. Vi skal måske 
udbrede det så Snaptun og Juelsminde kunne 
være med. 

Peter: 
 Der er lavet en 1-årig kontrakt med Go Sail om 

arrangementer. 
 Der er desuden et arrangement med 

jobcenteret, de unge mennesker får som et led 
i arr. Et medlemskab.  De skal gerne have 
mulighed for at være med på en båd til 
aftenkapsejlads.  

 Indsamlingen af sponsor kroner er også i 
gang. 

Søren 
 Der er OK rangliste stævne, og de har en fast 

starter, som OK sejlerne søger 65 aktivt 
medlemskab til, men da han kun er 62 år, kan 
dette ikke lade sig gøre. 

Klaus Schubert: 
 Johan Schubert er udtaget til 

ungdomslandsholdet.  
 Generalforsamling Nyborg? Hvem tager med 

derover? 17.3.2018 Klaus D. Johansen, 
Bjarne, Klaus Schubert og Knud Erik tager 
derover. Hvor Carl Gerstrøm og Peter 
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Bjerremand også deltager 
 

 


