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Horsens d. 12.9.2020

Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 7.september klokken 19.00

Deltagere: Kristian T. Smedegaard, Christian Blæsbjerg, Bent Larsen, Knud
Erik Feldt, Tina Winkler, Bjarne Hansen
Afbud
: Peter Bjerremand, Klaus D. Johansen, Jan Riskær Nielsen
1. Bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

2. Økonomi
Kaus D. Johansen laver et
stykke papir med de
væsentligste tal, udleveres
på aftenen.

Bjarne omdelte de tal Klaus havde sendt.
Foreløbig status
Konto oversigt
Medlemstallet stiger
Vi har fået Corona penge
Økonomien ser godt ud.
Hensættelser til klubhuset. Skal det fortsætte eller
stopper vi her?
Skal tages op på et senere bestyrelsesmøde.
Har HSH en forsikring mod indbrud i netbank? Tina
Winkler følger op
Bestyrelses ansvarsforsikring??
2 optimister skal afsted til EM. De søger om
deltagergebyr, og det er indenfor rammerne, så de
2 sejlere vil modtage den støtte
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3. Orientering fra
havnemødet den 31.8.20

4. Ungdomsafdelingen
Har tiltag i ungdomsafdelingen
båret frugt
Christian Blæsbjerg og Tina Winkler

Bjarne Hansen, Klaus D. Johansen og Klaus
Schubert deltog i havnemøde med Havne direktør
Claus Holm Christensen
Havne direktøren arbejder med planer om, at
udvide havnekajen, på sydsiden, med 900 meter ud
i fjorden
Bjarne og Klaus Schubert spurgte til, hvorfor man
ikke benyttede sig af vandet bag den nuværende
erhvervshavn.
Havne Chefen var glad for forslagene, og ville tage
det med i sine planer.
Bestyrelsen har drøftet problemstillingen omkring
udvidelse af erhvervs havnen
Bestyrelsen har lavet en plan for, hvordan man
kommer videre herfra.
Der er kommet omkring 25 nye sejlere.
Der er mangel på joller til alle de nye
optimistsejlere.
Den ene gummibåd har været i Svendborg, for at
blive lavet, da der er brug for alt det materiel vi har.
Vi har en aftale med både kommunen og DS om
sportsligt udviklings miljø gående fra 2020 til 2024
Jacob skaber en god kultur omkring både sejlere og
trænere.
Der var Horsens Fjord Cup i weekenden.
Ungdomsafdelingen er på udkig efter nyere joller.
Der er allerede købt 3 joller i Køge.
Vi har også købt et par SUB boards, som kan
bruges til familierne. Tina Winkler har søgt og fået
penge til dette.

5. Forslag om at slå
slyngelstue og á la carte
sammen
Bjarne Hansen

Jesper Stobberup vil rigtig gerne at ála Carten og
Slyngel rummet bliver slået sammen. Altså fjerne
væggen mellem slyngelstuen og alá carten. Det
kunne også være en folde eller skyde dør.
Bjarne redegjorde for, hvad ønskerne er, og hvad
han har fået hjem af tilbud fra Dansk Hal.
Der var drøftelser af, hvad det vil komme til at
betyde for klubbens klublokale.
Der skal være en ens linje i indretningen hvis det
overhovedet skal komme på tale.
Der blev drøftet frem og tilbage.
Lige for nu sætter bestyrelsen det i bero
Jesper kan komme med et forslag til, hvordan han
tænker det kan se ud.
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Lige nu synes bestyrelsen ikke vi skal ud i en sådan
stor investering.
Jesper kan se lidt økonomi i, at sælge reklameplads
på bordene udenfor.
6. punkter til SU-mødet:
• højvandssikring
• skiltning ved
servicekaj
• stævneplads
er der yderligere?
Bjarne Hansen og
Christian Blæsbjerg

7. Personsag
Peter Bjerremand laver et
oplæg til hvordan han
oplever sagen.
Bjarne har endnu engang
forsøgt at mægle.

Bjarne og Christian tager til SU møde, der er et
møde mellem kommunen og brugerne af havnen.
Torsdag den 17.september
Bjarne redegjorde for, hvordan han mener der kan
laves en smart højvandssikring.
Manglende skiltning ved servicekaj, eks. Fortøjning
forbudt eller lignende.
Bjarne vil endnu engang løfte problematikken
omkring stævnepladsen, da der igen er rygter
omkring bebyggelse af pladsen.
Bent Larsen deltog ikke under punktet.
Bjarne gennemgik historikken.
Sejlerskolen har brug for en afklaring
Bestyrelsen nedsætter en hurtigt arbejdende
gruppe, der tager en beslutning på bestyrelsens
vegne. Bjarne kontakter den personsagen drejer sig
om og oplyser om planen.
Det er FU suppleret med Christian Blæsbjerg, der
afholder mødet.
Det er en rigtig træls sag. Kristian Smedegaard
læser materialet igennem og forsøger at få styr på
mailtrådene.
Det endelige møde afholdes den 16.9.20

8. Møde ang. Ny formand
FU har indkaldt en række
personer til møde ang.
Formandsposten, mødet
bliver holdt onsdag den
16.9.2020. Her håber vi at
komme lidt længere i denne
sag.

Det skal være et fællesmøde hvor der skal drøftes,
om der kunne være hjælp til en kommende
formand.
Der skal også diskuteres, hvordan HSH kommer
videre i jagten på en ny formand

9. Bordet rundt

Knud Erik Feldt
Det går rigtig godt med aftenkapsejladsen torsdag.
20.9. er der 2-star
25.26 og 27 september er der KDY15m2
klassemesterskab

Der er indkaldt 9 personer, der alle er markante
medlemmer af klubben.
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Tina Winkler
Afleverer nogle opgaver til nye forældre, og der er
flere der tager fra
Der er Kieler Woche denne uge, med mange
Corona restriktioner
Christian Blæsbjerg
Den mand der har firmaet ”lej min båd” vil gerne
sponsere en jolleside.
Christian har deltaget i en sejlads 2-star fra
Juelsminde. En fantastisk nat sejlads. HSH skal
huske denne tilbagevendende kapsejlads
Bent Larsen
Bent har målt op i MONGO, og der kan sidde 30
elever med 1 meters mellemrum.
Det er nødvendigt, da der er 30 tilmeldt og 7 på
venteliste. Det er 5 personer skrevet op til praktisk
sejlads til foråret.

Bjarne Hansen
Standernedhal, alle skal se den flotte pokal der
fulgte med klubudviklingsprisen
Nominering til Sailor of the year
Corona : skulle vi være uheldige at der i en afdeling
er medlemmer der er smittet med Corona, vil
afdelingen blive lukket og alle skal testes.

