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Referat af bestyrelsesmøde den 6.1.2020
Horsens d. 6.1.2020

Deltagere : Svend Smedegaard, Kristian Smedegaard, Bent Larsen, Jan
Riskær Nielsen, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Klaus Schubert, Bjarne
Hansen
Afbud
: Peter Bjerremand
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Generalforsamlingen
16.1.2020
Køreplanen
Bestyrelsens beretning udkast

Køreplanen godkendt
Der er nogle få rettelser til beretningen. Det er en
lang beretning, man kunne med fordel udelade
enkelte ting, det kigger formand og sekretær på.

3. kontrakt Jacob
(hvis den er færdig)
Peter Bjerremand

Kontrakten er endnu ikke underskrevet, der
undersøges lidt med midlertidige ansættelser.
Kristian vil få en kollega til at kigge på det.
Vi håber den er klar til generalforsamlingen

4. afrunding af sag med
instruktør i sejlerskolen

Lukket punkt.

5. Bordet rundt

Svend
Har haft fast plads i SU, Materiel, masteskur samt
nøgler til klub og Mongo. Det skal overvejes hvem
der overtager hvad. Den der tager over i SU, skal
også have lidt historie i klubben, så vedkommende
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ved hvordan vi historisk har stillet os.
Listen over betalende til masteskur, samt nøgler til
klub og Mongo overtager Klaus D. Johansen
Bjarne over tager pladsen i SU, og på det
bestyrelsesmøde der ligger den 3.2.2020 konstituerer
bestyrelsen sig og finder en suppleant til SU.
Bjarne
• Møde om friluftsstrategi i Horsens Kommune i
morgen tirsdag den 7.1.2020.
• Torsdag den 9.1.2020 er der møde om
havsvømmebanen i fjorden.
• Bestyrelsesmøder i det nye år:
3.februar, Vedtaget
2.marts
30.marts
4.maj
8.juni
7.september
5.oktober
9.november
Datoerne er forslag, og fastlægges på
førstkommende bestyrelsesmøde i den nye
bestyrelse
• Vi har fået et påbud, angående brandsyn. Den
tidligere rapport var blevet væk, nu bliver det
ordnet. Bjarne har ansvaret
Klaus D. Johansen
• Regnskabet er nu færdigt. Klaus har lavet et
stort arbejde. Hele kontoplanen er lavet om, og
det har været svært at finde nogle tal at
sammenligne med, men det kommer næste år.
Det bliver tydeligt hvad der er OL penge og
hvad der er klubbens penge.
Budgettet er nu også klart, og kan omdeles på
generalforsamlingen.
• Der er stadig nogen der ikke har betalt deres
kontingent. Der er desuden stadig nogen der
gerne vil have et medlems bevis
Knud Erik
• Der har været en forespørgsel om flagregler,
og lys på restaurantens flagstang. Beslutning:
Ingen lys op. Reglerne kan ses på
stillingflagshop.dk
• Der er kommet en mail fra DS med opfordring
til deltagelse i kapsejlads dommer kurser.
Klaus Schubert overvejer
Jan
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•

Jan laver en rapport på/om kranen, og finder
et lille emblem.
Knud-Erik og Jan sørger for at kranen er
prøvebelastet, samt at der laves en mappe,
hvori beviserne findes.

Klaus Schubert:
• Der er stadig ikke så mange ungdomssejlere.
Bent
• Der er nytårskur i sejlerskolen den 17.januar,
hvor der tages afsked med Nils.
• De har desuden strategi møde i sejlerskolen
den 15.januar, hvor også formanden deltager.
Løs snak om det porcelæn og glas der er
opmagasineret. Der skal sorteres lidt i det. Det kunne
være en opgave for matroserne.

