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Horsens d. 30.3.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 30.marts
Klokken 19.00 til 21.30
Mødet foregik over Skype
Deltagere: Bent Larsen, Peter Bjerremand, Knud Erik Feldt, Christian
Blæsbjerg, Kristian Smedegaard, Tina Winkler, Klaus D. Johansen, Bjarne
Hansen, Jan Riskær Nielsen
Afbud
:
1. Bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

På grund af Corona afholdes mødet via Skype, og
Bent Larsen har sendt information og Link ud den
22.3.2020 klokken 10.43
De som vil prøve det af, tilbyder Bent vi kan
afprøve det søndag aften klokken 19.00.

2. Problematikken Corona
og Horsens Sejlklub.
Herunder aftale med
Jesper Stobberup samt
DS anvisninger.

Peter Bjerremand og Bjarne har hver mandag et
møde med Jesper Stobberup, så vi både får vendt
økonomien, og den generelle situation omkring
restauranten. Jesper står i en meget svær situation,
og der er en stående aftale at han kan ringe, hvis der
er noget han har brug for at tale om.
Bjarne redegjorde for Jespers beslutning omkring
nedlukning af take away.
De borde der var bestilt til terrassen er blevet
afbestilt.
Der blev spurgt til huslejen, og mulighederne omkring
udsættelse, eller andre løsninnger
Vi følger DS anvisninger i forhold til, hvad og hvornår
klublivet kan starte op igen.
HSH planlægger ikke og står ikke som arrangør af
noget så længe vi er i Corona tilstand.
Vi skal have et bestyrelsesmøde ret hurtigt efter
påske, når vi ved hvad der bliver besluttet
landspolitisk.
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Det tune up der er planlagt til den 25.-26.4. bliver
droppet
OK jollerne har aflyst deres rang liste stævne den
18.4.
3. Sponsor afdelingen
Peter Bjerremand
Vi kan se mange sponsorer venter
med at lave aftaler

Sponsor afdelingen har været i stilstand. Der er lavet
få aftaler og andre ligger og venter.
Det er et dårligt signal at komme ud og bede om
sponsorater nu, Peter Bjerremand vil gerne vente til
efter den værste krise.
Business Cup: afgørelse efter påske, Søren Klint og
Peter Bjerremand afventer.
Horsens til OL ligger stille, men pengene er der, De
er øremærket til OL kampagnen.
Klubben er i dialog med 2 fonde om støtte til Horsens
Sejlklub

4. Klubblad

Økonomien i klubbladet ser ikke så godt ud.
Vi kan ende op med et underskud på 92.000 kroner.
Hvad skal der ske med vores
Der er forslag om at lukke klubbladet lige så stille nu,
klubblad. Der er ganske få, der har og så se på om vi evt. kunne lave et særnummer til
tegnet annoncer, og vi kan risikere OL.
at klubbladet kommer til at koste
os 100.000 kroner
Bjarne har talt med Carl Gerstrøm, og han kan godt
forstå diskussionen.
De gode historier kommer ud til flere ved Facebook
og Linkedin.
Der var en god diskussion omkring dette emne.
Det vil være lidt for barskt, at lukke med øjeblikkelig
virkning. Det kunne være en mulighed at ligge det op
digitalt.
Der skal stadig være en ”ansvarshavende” redaktør,
og nogen der kan løfte opgaven, hvis vi fremadrettet
skal have et digitalt klubblad.
Lige nu lukker vi blad 2, på grund af Corona krisen.
Bestyrelsen får på den måde lidt tid til at planlægge,
det fremtidige set-up.
Der skal være en form for struktur omkring dette.
Beslutning:
En styregruppe, der skal levere noget omkring
klubbladet fremadrettet til den
8.6.2020(bestyrelsesmøde). Derudover skal de tage
kontakt til Carl Gerstrøm og Hanne Jeppesen. Enten
om en afleverings forretning eller om de har lyst til at
være med på sidelinjen på det nye set up.
Tina Winkler, Bent Larsen, Christian Blæsbjerg, er
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styregruppen.
Bjarne Hansen taler med Carl Gerstrøm i morgen
tidlig.

5. Orienteringer fra de
forskellige afdelinger.
Hvad gør vi med sæson
start?
Alle kommer med overvejelser

Ungdoms Afdelingen:
Jacob vil rigtigt gerne starte noget e-sejlads op. Ingen
opstart fysisk i klubben som sådan, Vi afventer DS
udmelding.
Alle stævner i ungdom er aflyst langt frem.
Det kunne være vi skulle have nogle flere aktiviteter,
der kunne samle lidt op på ungdomsafdelingens
optimist sejlere.
Kapsejlads afdelingen:
Her kan Jacob også få tid til opstart noget J/70, og
tirsdags sejladsen
Knud Erik Feldt, synes det er rigtigt svært, i forhold til
hvornår vi kan starte Kapsejladssæsonen.
Matroserne vil gerne klargøre damjollen og Vitus.
Knud Erik er med på torsdags sejladsen.
Tur udvalg
Afventer hvordan det ser ud i havnene til pinsen.

6. Sejlerskolens
overvejelser i forhold til
bådtype, hvor er vi?

Der skal kigges på en anden bådtype end H-både.
Det kunne være J/80 eller Albin ekspres.
Der var aftale med Hou inden Corona krisen, og det
har ligget lidt stille.
Der har været en snak om en Scan Cap, der også
kunne egne sig til en tur uden for fjorden.
Der kunne evt. finansieres gennem DS finans
rentefrit. Der vil vi kunne låne ca. 70.000.
Sejlerskolen er i gang med at undersøge, hvilken
bådtype, der ville være bedst egnet.
Øvelsen går ud på at finde den rigtige båd. Derefter
må man kigge på markedet, hvad kan man få.

7. Bordet rundt

Klaus D. Johansen:
Klaus sidder med et kontoudtog, og det er fint at vi
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kigger lidt på udgiftsniveauet. Der er ikke nogen
krisesituation, men det er ikke sikkert at der bliver så
meget flow som tidligere.
Der er lige nu 38 medlemmer der ikke har betalt
kontingent.
Klaus vil gerne sende informationen til
bestyrelsesmedlemmerne hvorvidt der er nogen i
bestyrelsen der kender de som skylder. Det er
irriterende for kassereren at han skal blive ved at
sende rykkere.
Bestyrelsesmedlemmerne melder tilbage til Klaus D.
Johansen. Der skal ikke tages kontakt til skyldnerne,
uden aftale med Klaus D. Johansen.
Bent Larsen:
Der er 10 mand der har været igennem VHF
undervisning på fjernundervisning, og de er alle gået
igennem.
Det har været lærerigt også for underviseren.
Bjarne Hansen
Standerhejsning
Er der en fra bestyrelsen der har lyst at komme
lørdag 16.45 den 4.4.2020, Klaus D. Johansen
kommer og hjælper Bjarne at sætte standeren.
Knud Erik Feldt kommer med ”pistolen”.
Bjarne sætter split flaget om formiddagen.

