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Horsens den 4.5.2020.

Referat fra bestyrelsesmøde den
4.maj 2020 klokken 19.00
Online møde
Deltagere : Peter Bjerremand, Klaus D. Johansen, Kristian Smedegaard, Jan
Riskær Nielsen, Bent Larsen, Christian Blæsbjerg, Knud Erik Feldt, Tina
Winkler, Bjarne Hansen
Afbud
:
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Regnskab og Økonomi

Peter Bjerremand

Nyt punkt 5: Horsens til OL
Nyt punkt 6: Online annoncering som erstatning for
annoncer for klubbladet

Peter har lavet et forløbigt revideret budget, et worst
case scenarie
Vi kommer stadig ud med penge på bundlinien.
Der er ikke lagt ekstra besparelser ind i budgettet
Der er også lavet saldoballance, der mangler stadig
nogle kontingent kroner. Flere meldte ind til at være
behjælpelig med inddrivelse.
Det ser nogenlunde ud som forventet.
Der bliver stadig holdt igen med udgifter
Der er brugt nogen penge på restauranten. Der blev
brugt penge til at sikre en skridsikker vej ind til
restauranten.
Vi har fået et sponsorat til bordene på terrassen.

3. Opstart efter Corona
I dag var Peter Bjerremand, Carl Gerstrøm og Bjarne
Hansen til møde med Christian Lærke fra DS, i
forbindelse med at vi har fået klubudviklingsprisen.
Lærke var skeptisk i forhold til hvornår og hvor meget
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vi får lov at åbne klub sejladser.
Vi skal nok tænke kreativt. Vi kunne starte op og
sejle 2 i hver båd.
Ungdomsafdelingen sejler i hold, hvilket nok ikke er
tilladt, da det tilsyneladende tolkes anderledes end vi
har gjort.
Vi må afvente hvilke udmelding der kommer fra
politikkerne.
Vi håber på, at der kommer udmelding, så vi kan
starte noget op.

4. Ny Formand i HSH

Vi skal have fundet et eller flere emner til denne post.
Der skal inden for de næste 3 til 4 måneder findes en
kandidat. Bjarne tager gerne en snak med en mulig
kandidat.

5. Horsens til OL

On Board generelt: der er kommet flere sponsorer
frem
Nortvig har sponseret
Der er flere fonde der skal søges.
Bjarne og Peter skal til Sydbank.
Horsens Til OL: Anne Marie er udtaget til OL 2021,
og der er sponsorater til det.
Vi skal have de boblende talenter lidt frem i
rækkerne. Der skal gerne være økonomi til støtte.

6. Online annoncering som
erstatning for annoncer i
klubbladet

7. Bordet rundt

Iben og Anne Julie sejler også stadig, men primært
herhjemme.
Peter redegjorde for sit forslag.
Vi kan tilbyde et basic medlemskab af OnBoard
Forslag præciseret i Peters mail(bilag til referat)

Bjarne Hansen
Bjarne fortalte lidt historik omkring den svømmebane,
der har været ønske om.
Banen er nu tegnet ind på et søkort, og der er
næsten ingen vand, der hvor de har lagt banen, og
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Bjarne har foreslået at de skal anlægge en bane fra
Strandparken og mod øst, men har ellers givet sin
støtte til den placering der er indtegnet. Der skal
være plads til alle på fjorden.
Tina Winkler
Jacob har en idé om, at vi som klub kunne holde
nogle flere sommerlejre/sommerkurser. Han har
nogle timer i overskud som sagtens kunne anvendes.
Vi skal huske at koordinere tiltag i klubben.
Peter Bjerremand
Go Sail har også gang i nye tiltag.
Når vi sætter gang i kapsejladserne er det Jacob der
ordner tirsdags sejladserne, og Knud Erik tager sig af
torsdags sejladserne.
Klaus D.Johansen
Kapsejladslicenser på 2 af J/70 erne er kommet, men
der mangler på en af dem. Klaus finder ud af dette.
Bent Larsen
Sejlerskolen skal kun bruge 2 både til torsdags
sejladserne, så den sidste J/70 er der, hvis der er
andre der gerne vil sejle den.

8. Næste møde
8.6.2020

Tilbagemelding fra den gruppe der har siddet med
hvordan vi får vores klubblad over i elektronisk form.
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Bilag til bestyrelses referat den 4.5.2020
Horsens til OL
Insero meget positiv på at støtte Rindom frem til OL 2021.
Vi kan søge Insero støtte til andre talenter (Johan og Christian m.fl.) i august eller oktober.
AJ og Iben er blevet træningsmakkere for Ida og Marie og får støtte den vej igennem.
Er ved at skrive Johan og Christian ind i kampagnen.
Mit mål er at opbygge en talentpulje hvor vi kan støtte deltagelse i VM, EM og måske lidt udenlandsk
træning, forhåbentlig ved hjælp af de nuværende HOL partnere.
Online Annoncering som erstatning for annoncer i klubbladet
For at gøre det administrativt let er mit forslag følgende:
• Vi tilbyder et basic medlemskab af OnBoard til kr. 5000 som inkluderer:
·

Nyhed med virksomhedsprofil
▪ Nyhed med som laves som ’Portræt at en samarbejdspartner’ med redaktionel
omtale (som firma selv leverer) og lægges op som nyhed i f.eks. 14 dage

·

Efterfølgende omtale af ovennævnte i 1 nyhedsbrev

·

Lille rubrik annonce
▪ med link til egen hjemmeside som placeres nederst på forsiden af HorsensSejlklub.dk og på OnBoardhorsens.dk
▪ Tænker vi skal lave 3-4 rubrikstørrelser alt efter størrelse på sponsoratet.
(basic medlemmer får mindste størrelse og de større sponsorer får større
annonce og mere omtale på sociale medier) (prøver snarest at lave et forslag)

·

Tillægsydelser til medlemskabet
▪ Mulighed for at promovere særlige medlemstilbud til Horsens Sejlklubs
medlemmer i løbet af året
▪ Deltagelse i OnBoard arrangementer
o Deltagelse Kick-Off i marts 2021 for 1 person inkl. middag og foredrag
(værdi kr. 500)
o Gratis deltagelse i udvalgte klub- eller netværksarrangementer (f.eks.
som 5. marts arrangementet)
o Sejl events mod mindre brugerbetaling, (f.eks. J70 event hvor større
sponsorer deltager)
o Kr. 1000 i rabat på deltagelse i Business Cup 2021 (normalpris kr. 9500)
o Kr. 1000 i rabat på reklame på optimistjolle (normalpris kr. 3500)

