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Referat af bestyrelsesmøde
den 8.juni 2020 klokken 19.00
Carit Etlar Vej 21
Horsens d. 10.6.2020

Deltagere : Peter Bjerremand, Bent Larsen, Kristian Smedegaard, Christian
Blæsbjerg, Jan Riskær Nielsen, Tina Winkler, Knud Erik Feldt, Klaus
Johansen, Bjarne Hansen
Afbud
:
Nyt punkt 6: personsag

1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Udlån af skolebåde
Drøftelse.
Tidligere bilag vedrørende udlån er
sendt rundt til alle
bestyrelsesmedlemmer af Bent Larsen

Bent fremlagde på mødet. Sejlerskolen har meldt
ud til elever, at sejlads i sejlerskolens
skolebåde(H-både) starter først op efter
10.august.
Bådene kan lånes ud i undervisnings øjemed,
mod et vederlag.
Klaus D. Johansen har undersøgt ved Pantanius,
hvordan vi er forsikret i tilfælde af udlån.
Klubmedlemmer må gerne låne, vi må ikke
reklamere. Det må ikke sendes ud i nyhedsbrev.
Der er altså en mulighed for at det kan lade sig
gøre. 500 kroner er betalingen for en weekend i
vederlag til vedligehold. 1000 kroner for en uge,
og 300 kroner pr.dag.
Vi laver interne regler om, duelighedsbevis, og at
den som låner, skal betale selvrisikoen i tilfælde
af skade. Den der låner båden, skal skrive under
på en udlånskontrakt.
Den som låner båden skal på et andet tidspunkt
have vist at han/hun kan sejle.
Der skal være redningsveste til alle om bord.
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3. Status klubblad på nettet
Nyhedsbrev
Bent Larsen og Peter Bjerremand

I Tilfælde af, at vi får en kølbåd/turbåd der kan
lejes ud, koster det i omegnen af 10.000 kroner at
forsikre den.
Udvalget har udnævnt en nyhedskoordinator i
hver afdeling.
Vedkommende skal være indpisker i sin afdeling,
så de gode historier kommer frem til udvalget.
Udvalgte historier kommer desuden i nyhedsbrev.
Bestyrelsen havde en drøftelse af, hvordan vi kan
opdatere mailadresser, så vi ved hvem der skal
have nyhedsbrev og hvem der ikke skal.
Nyheds flowet på hjemmesiden er større nu, hvor
historierne går til hjemmesiden.
Kunne vi linke til en vejrstation, eller lignende?
Christian Blæsbjerg arbejder videre med den sag.
Peter har arbejdet med annoncer på
hjemmesiden. Prisen og mulighederne står under
OnBoard.
Tina har en liste over noget af det rod der er på
hjemmesiden. Hun sender til Peter, så Peter kan
få startet på en oprydning

4. klubudviklingsprisen
reception?
Corona åbning afgør hvornår det
bliver. Arrangement for
klubmedlemmer og i særdeleshed
de frivillige.

Coronaåbning.
Klubhuse og omklædningsrum må åbnes. Det er
endnu ikke præciseret hvordan det er med
sejlads.
Foreløbig er det ikke et problem med 3 i en J/70,
Beslutning:
Fremadrettet må J/70 sejle som vanligt.
Pigesejlerne kan starte op. Tina Winkler taler med
Karin Frederiksen
Torsdags sejlads starter op efter sommerferien,
uge 33.
Sejlerskolen starter også op i uge 33
Ungdomsafdelingen er i fuld gang med almindelig
plan.
Hans Koch har 2 unge sejlere der skal op til
praktisk prøve, og de må gerne træne.
Vitus er ved at blive sat i stand, Nils har sat et
hold.
Klubudviklingsprisen: Fejring bliver først når der
bliver åbnet op for at vi må forsamles 200
personer. Bestyrelsen enedes om at fejre det ved
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standenedhal den 31.10.20

5. Sankt Hans
Hvad gør vi den dag/aften

Matroserne laver et bål på en tømmerflåde, og
restauranten kan sammen med JazzHors
arrangere noget i restauranten. Vi kan ikke som
klub arrangere noget med taler og så videre.

Udenfor referat
6. personsag

7. Bordet rundt

Peter:
OnBoard er i gang, der skal findes penge til Anne
Marie
Der skal sælges events til efteråret, evt. mini
Business Cup.
Restauranten vil få opbakningen fra bestyrelsen
til at åbne på de tidspunkter Jesper Stobberup
mener kan bære i vinterperioden frem til 1.4.2021
Nogle tirsdagsarrangementer kunne arrangeres
af turudvalget, eller andre.
Jan Riskær Nielsen
Turudvalget har aflyst arrangementer her i foråret.
Pinseturen er flyttet til 1. weekend i september,
4.-5.-6. september
Jan takker for alle de mails han har modtaget i
forbindelse med ulykken.
Christian Blæsbjerg
Borreknob lejren bliver arrangeret uge 27, og
ellers er der fuld skrue på normalt program.
Der er noget afgang af A-sejlere og det kan blive
en dårlig spiral. Jacob kører nogle sejlersamtaler
med sejlerne og forsøger at nå frem til hvad der
kan gøres.
Der er gang i storjollerne især på pige siden.
Nogle af dem er lige nu i et ryk til enten Europa
eller laser.
10 nye optimist sejlere står klar.
Jacob laver 2 x sommerlejr
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Knud Erik Feldt
Der er ikke de store nyheder. Knud Erik har et
ønske til en ny PC og en ny printer. Klaus D.
Johansen tager sig af det.
Bent Larsen
Sejlerskole eleverne er blevet tilbudt at komme
med på en stor båd på en aftentur i den tid der er
indtil sejler skolen starter op igen.
Elever, der har købt egen båd tilbydes, at en
mentor / instruktør kan tage med dem en tur på
fjorden, så de kan give gode råd og vejledning om
båd og fjord
Klaus D. Johansen
Der er taget et udtræk på kontoen, og der er
stadig penge på kontoen. Dejligt at der blev solgt
nogle gamle både i ungdomsafdelingen.
Der er generalforsamling i foreningen for
lystsejlere, den 20.6.2020.
Medlemstallet er stabiliseret på 565 lige nu.
Bjarne
Generalforsamling i DS; Bjarne tager afsted der
er på grund af Corona begrænsning, så der kun
må komme en med fra hver klub.
Der er nogle problemer i forhold til at komme til
ved diesel standeren. Havneservice bruger
pladsen til både der skal repareres. Bjarne har et
par gange forsøgt dialogens vej, men har nu bedt
havnefogeden at tage over.
8. sommerafslutning, lidt brød
og vin med mere.

