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Horsens d. 24.februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 18.februar 2019
Fra klokken 19.00 til 21.30
Deltagere : Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard, Klaus D. Johansen,
Klaus Schubert, Knud Erik Feldt, Bent Larsen, Peter Bjerremand, Jan Riskær
Nielsen, Bjarne Hansen
Afbud
:
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

Datoer accepteret
2. konstituering samt datoer for
bestyrelsesmøder i 2019
forslag:
• 25.marts
• 29.april
• 20.maj
• 3. juni (hos formanden)
• 5. august
• 16. september
• 21. oktober
• 25. november

Bent Larsen: får et ansvarsområde omkring IT,
Web master, og får plads i
kommunikationsudvalget
Der skal ryddes op på hjemmesiden.
Kommunikationsgruppen træder sammen og
laver en oprydning og et oplæg.
Bestyrelsen efter Konstituering:
•
•
•
•
•

Formand, FU : Bjarne Hansen
Næstformand, materialeudvalg og FU:
Svend Smedegaard
Kommunikationsudvalg, Jura og FU:
Kristian Smedegaard
Turudvalg, sejlerskole og
kommunikationsudvalg: Jan Riskær
Nielsen
Ungdomsafdeling og elitesejlere: Klaus
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•
•
•
•

Schubert
Kasserer, medlemskartotek,
sponsorudvalg og OnBoard: Klaus D.
Johansen
OnBoard, J/70, Elitesejlere,
sponsorudvalg og Horsens til OL: Peter
Bjerremand
Kapsejlads og pigesejlere: Knud Erik
Feldt
Webmaster, IT og
kommunikationsudvalg: Bent Larsen

OK jolle afdelingen: Bjarne tjekker op, hvem der
kan være kontakt ind i bestyrelsen

3. Stillingsopslag
Hvor langt er vi?
Peter Bjerremand

4. Kvartalsregnskab

Vi har kun modtaget en ansøgning, spørgsmålet
er om vi går videre nu eller vi ligger det død?
Drøftelse omkring bordet.
Tommel op rundt om bordet.
Der skal være et månedligt opfølgningsmøde
med cheftræneren: hvordan går det?
Kontrakt for ½ år foreløbigt, det er jo en
prøveansættelse.
Prioritet nummer 1 bliver nye medlemmer og
ungdom.
Hvordan konstellationen bliver i forhold til
betaling, når vi også har Go’ Sail inde?
Klaus Schubert og Peter Bjerremand tager en
snak med ansøger og kommer med et udspil på
løn. FU tager så stilling til dette.
Klaus D. Johansen havde et d.d. regnskab
printet og sammenholdt med årets budget.

Klaus D. Johansen
Der mangler nogle kontingentkroner, men det er
det samme billede som det plejer at være.
Klaus er tilfreds med det nye system, det er
noget nemmere.
Der kan også laves projekter ind i det, og det
passer godt til de aktiviteter vi har i klubben.

5. Gummibåd Insero
Klaus Schubert

Insero er blevet brugt en weekend, og har ramt
bunden og det har betydet, at gearkassen er
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blevet ødelagt. Det koster omkring 10.000
kroner +moms.
Der sker ulykker når så mange skal kunne tilgå
grejet. Vi skal huske, at alle skal have en
ordentlig arbejdsinstruktion.
Forsikringen dækker kun hvis det er noget der
er planlagt i sejlklub regi.
Svend Smedegaard taler med den nye
havnefoged om en evt. uddybning ved kranen
og desuden også ved slæbestederne.

Opfølgning efter mødet:

6.
• Køb af tømmerflåde
• På sigt at slå dagplejen
og matroserne sammen,
bare en tanke

21/2-19 Har Svend talt med havnefogeden, og
han tager uddybningen med ved den blå kran
samt udenfor flydebroerne – formentlig fra lastbil
på land.
Tømmerflåde:
• Klubben har købt en tømmerflåde til 5000
kroner, 6000 kroner så er den leveret.
•

Matroserne får lavet rigtigt mange af de
ting, i omkring klubbens huse, som har
hængt lidt.
Man kan ikke slå dagpleje og matroserne
sammen, det er 2 forskellige ting. Det vil
ikke løse de problematikker vi har
omkring pladsmandsfunktionen.
Lige nu hjælper Knud Erik den nye
havnefoged lidt på plads, og så må vi
finde en løsning på problematikkerne
omkring pladsmandsfunktionen.

• Maling af
bestyrelseslokalet, evt.
fotostat

•

Matroserne vil gerne male væggene, og
det kan de fint gøre. I forhold til en
fotostat, så er der vel ingen der ser det i
bestyrelseslokalet. Peter tager en god
fotograf med på vandet til foråret/sommer
så vi kan få nogle billeder i god
opløsning, så kunne vi måske få et
billede der kunne fortjent at blive hængt
op.

• Solafskærmning er det
vores ansvar?
• Gelænder på øst
trappen?

•

Parasoller til plinten har Jesper fået
sponseret af Carlsberg. Parasolfødderne
laver Brimas, og de bliver ikke flytbare,
og det er Jesper der betaler det. I samme
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Bjarne Hansen

7. Standerhejsning er det ”same
procedure”

Opfølgning efter mødet:

omgang har Brimas givet tilbud på
gelænder på øst trappen, hvor der bliver
samme belysning som trappen mod nord
vest. Gelænder betales af HSH
Jesper vil levere en 3-retters menu til 250
kroner, Bjarne leder efter en musiker, da Jesper
Bjarnesen ikke kan. Drikkevarer kan købes med
boner.
Musik ved Hartmann og Jønsson duo fra 20.00
til 24.00
Kan vi gentænke konceptet, og måske gøre
noget anderledes, til næste år. Vi kunne også
gentænke standernedhalet.
Kunne vi lave det til et
eftermiddagsarrangement, hvor der kom nogen
og gav et oplæg.
Vi kunne også lave et sejladsarrangement, også
allerede i år.
En snak rundt om bordet i forhold til maillister,
bl.a. til nyhedsbrevene. Der skal korrigeres i
forhold til, at vi kun skal have en liste.

8. Bordet rundt

Svend: Bjarne og Svend har haft et møde med
Jesper Gemmer. Her talte de med ham om en
forlængelse af lejekontrakten på Mongo.
Desuden talte de om højvandssikring med en
vold, Svend mente det kunne være smart, også
at forhøje fortovet og det tog Jesper Gemmer
med sig.
Tilsyneladende går det stærkt med udviklingen,
og kanalen kommer nok allerede om 2-3 år.
Det sidste der bliver lavet, er det sidste stykke
mod øst. Der går nok mere end 3 år.
Knud Erik:
Knud Erik er blevet ringet op af et firma All
Remove: med pris på skrid sikring af plint og
trappe 54.000 for plinten og 13.000 for trappen.
Det er ikke inde i budgettet, og det er mange
penge.
Bjarne har talt med en anden der hvert år kunne
komme, og det ville tage 2-3 timer og koste
3000 kroner ca.
Bjarne ringer til ham, og så må vi høre en
præcis pris/tilbud.
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Programmet for kapsejladssæsonen:
• Business Cup afholdes 15.juni
• Borre Knob fra den 4.juli til den 6.juli
• DH-DM afvikles 30.august til 1.september
fra Juelsminde i et samarbejde mellem
Juelsminde-Snaptun og Horsens
Lørdag den 31.august bliver Endelave
rundt som vanligt, der kan både sejles
almindeligt Endelave rundt og dem der
sejler DM.
• UDM afvikles den 14. til 15.september.
Der ventes 300 -350 både
• Trekost 2-star afvikles den 22.september
• By mesterskab for joller den
28.september
• J/70 DM den 5.- 6.oktober. Der ventes
35-40 både
• Nytårs Cup i J/70 den 29.december
• Aftensejladser :
▪ Tirsdage for J/70 og OK joller. Der
sejles i perioderne 23.april til 25.
juni og 13.august til 8.oktober
▪ Onsdag pigesejlads. Der sejles i
perioderne 1.maj til 26 juni og
14.august til 25 september
▪ Torsdage sejles der i perioderne
2.maj til 27. juni og 15.august til
26.september
I forhold til DH-DM er der en begrænsning på
60 både, og interessen er allerede nu meget
stor. Der er lavet en 3 årig aftale med Dansk
Sejlunion og de tre klubber. Juelsminde står for
alt på land, HSH for alt på vand, og Snaptun for
planlægningen.
Bent Larsen:
Bent er med til at flytte data over i Economics,
ForeningLet, der kan styre medlemskartoteket.
Bent, Peter og Klaus D. er i gang med at kigge
på det første projekt, Det hele skal lige bindes
sammen, så det virker.
Alt betaling kan sættes op på Forening Let.
Jan:
Det nye tilmeldingsmodul, gør tingene noget
lettere.
Det at vi kan betale allerede ved tilmelding.
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Klaus Schubert:
Der er styr på alle baneledere og Jury
medlemmer til UDM.
Der er styregruppe møde i ungdomsafdelingen
snart.
Peter:
On Board mangler nogle penge, men de
kommer. OL satsningen er ved at være på
plads.
Sejl og Vind: er i oplæg, og det er der gang i.
Det er samarbejdet med kommunen, og 2 fonde
er involveret.
J/70: første klargøring på værftet i morgen aften
Der er bestilt sejl til 2 af bådene, med et
træningsstel og andet sæt til kapsejlads.
De sponsorer der var fra sidste år, har sagt ja til
at gentegne.
Carl og Peter har talt om Sejlklubbens venner,
og har talt om, at sponsorerne kunne være med
i den forening. Så man lavede et andet koncept,
en revitalisering. Måske skulle vi lave noget helt
nyt. ?? efter generalforsamlingen i Vennerne
tages snakken igen.
Klaus D
Der er søgt kursus tilskud fra Horsens
Kommune. Vi får 1200 kroner pr. kursus.
I forbindelse med det nye program Forening Let,
kunne det være smart, at lave et minikursus for
alle de som lægger noget op. Det gælder bl.a.
alle turarrangementer, og sejlerskolen.
Bjarne
Vand i kælderen skulle være ordnet.
Kælderlås er udskiftet
Generalforsamling i DS den 23.marts i
byggecentrum i Middelfart. Vi er indstillet til en
pris, der kan stemmes på nettet.
Knud Erik Feldt, Peter Bjerremand, Nils Buhl,
Carl Gerstrøm og Bjarne Hansen deltager.
Bjarne har forsøgt at få en aftale med Susanne
L. Rasmussen i Sydbank. Der er lavet en aftale
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til den 7.marts 2019 Klaus D. Johansen og
Bjarne Hansen deltager
SPAR Konge legatet kommer forhåbentlig inden
så længe.

9. Næste møde

Bjarne har gang i en opklodsning til fjernsynet,
til når vi er mange i lokalet.
Er lavet.
• Cheftræner
•

