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Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 28.september klokken 19.00
I bestyrelseslokalet
Horsens d. 28.9.2020

Deltagere: Kristian Smedegaard, Peter Bjerremand, Jan Riskær Nielsen,
Bent Larsen, Christian Blæsbjerg, Knud Erik Feldt, Bjarne Hansen
Afbud: Klaus D. Johansen, Tina Winkler
Borgerforslag skal der tages stilling til/drøftes
1. bemærkninger/punkter til
dagsorden.
Prioritering.

Peter Bjerremand og Bjarne Hansen skal til møde
med borgmesteren, et møde borgmesteren har
inviteret til.
Der er stadig drøftelser og snak om ny formand i
HSH fra generalforsamling og frem.

2. Personsag
Kristian Smedegaard

Bent Larsen deltager ikke under dette punkt
Lukket punkt

3. Afrigger den 31.10.20
klokken 12-15(Corona)
hvor meget gør vi?

Vi aflyser spisningen i restauranten på grund af
Corona, men alt foregår ved masten, af det vi i
klubben arrangere.
På fredag starter Jesper op med hans nye tiltag med
all inclusive.

4. Jesper Stobberup
Åbningstider
Husleje

Jesper har et ønske om at holde tirsdage lukket.
Det kan godt lade sig gøre fra den 6.10.2020 til
standerhejsning lørdag den 10.04.2021. Aftalen
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Klubaftner 12 tirsdage hen over
vinteren
Kommunikation. Foreninglet

gælder kun for denne perioden.
Jesper har tilbudt at afholde 12 klubaftner i vinteren,
for 50 mennesker, på tirsdage hvor restauranten
ellers er lukket i den periode, der er fra standernedhal
til standerhejsning.
Der skal en mail ud gennem Foreninglet.
Hvordan betaling for de arrangementer skal foregå
taler Peter Bjerremand med Kurt Bech Pedersen om.

5. Kapsejladsafdelingen
Vi har i 2 år søgt en person, der
har det overordnede ansvar i
kapsejladsafdelingen (Morten
Fjerbæk spørger om Jacob
Nikolajsen kunne være et emne)

6. Bestyrelsens julefrokost
Hvornår?
7. Forespørgsel fra HSV
HSV har fra medlemmer hørt, at det er et
ønske at få gelænder opsat, hvor de
mangler på trapperne op til plinten. Der er
vist også et ønske om flere af de runde
borde på Pyntens serveringsareal.

Knud Erik mener ikke der er behov for mange timer.
Der er behov for en der kan noget manage2sail, og
sejladsbestemmelserne til de sejladser der er i
pipeline.
Problematikken kommer til foråret, Peter kigger på
timeregnskabet, og der skal komme en opgave
portefølje.
Christian Blæsbjerg taler med Brian fra
ungdomsafdelingen om ikke det var noget han kunne
være behjælpelig med?

Bjarne melder en dato ud.
Julefrokosten bliver lørdag den 14.11.2020 klokken
18.00
Bestyrelsen vil gerne anmode om økonomisk hjælp til
gelænder på de 4 der mangler.
I første omgang vil vi være glade for gelænder ved
trappe. Bordene må så vente, selv om Jesper
Stobberup gerne vil have flere af de runde borde.

8. Bordet rundt
Bjarne vil spørge om:
Hvem der genopstiller?

Jan Riskær Nielsen genopstiller ikke

Følgende er på valg i 2021:
Jan Riskær Nielsen
Knud Erik Feldt
Klaus D. Johansen

Klaus D. Johansen?

Knud Erik Feldt genopstiller

Bent Larsen tænker
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Bent Larsen
Og formanden

Formanden genopstiller ikke
Peter Bjerremand:
OL projektet har inviteret 2 andre sportsgrene ind.
Boksning og Taekwondo.
Vores egne unge sejlere Christian Winkler, Schubert
er også en del af projektet.
De er blevet opfordret til selv at søge sponsorater
Nana Schroll, ønsker også at komme tættere på.
Hun(hendes far) har desuden søgt om støtte til fysisk
træning i en sæson. 5000 kroner. Vi har en klar
forventning om at Nana stiller op for Horsens
Sejlklub.
Klubben støtter op om dette ved at betale 2500 kr.
Iben og Anne Julie holder lige nu pause
J/70 klubmesterskab i den kommende weekend

Jan Riskær Nielsen
Tur udvalget afholder møde den 7.10. her skal der
tages stilling til, hvad der skal være og ikke være
Knud Erik Feldt:
KDY 15m2 blev afholdt i den forgangne weekend, ca
20 personer. Torben vandt
Bent Larsen.
Instruktørerne og elever skal holde en hyggeaften,
men skal vi se nøgternt på det, så bør vi nok lukke
ned.
Frem til den 18.10. ved vi ikke rigtigt hvad der kan
lade sig gøre??.
Der starter 30 elever + 1 til 2 undervisere på mandag,
og der er målt op og stillet stole og borde op, så der
er kan holdes 1 meters afstand.
Christian Blæsbjerg.
Der er by mesterskab i ungdomsafdelingen i den
kommende weekend. Vi må gerne afholde
udendørsarrangementer og klublokaler og
omklædning må gerne benyttes.
Ungdomsafdelingen vil gerne have flydebroer i stedet
for de gamle broer.
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S.U. mødet: blev talt om aluminiumspælene, sejlerne
mener ikke de er så fantastiske. De ridser bådene.
Nogle af de gamle broer er de ved at fjerne de rådne
planker og erstattet af noget skridsikkert.
Meget af det der blev lagt frem på mødet, var
gammelt nyt.
Ved kranen er der problematikker med at komme til
dieseltanken. Det skal være umuligt at fortøje ved
broen inderst, medmindre man skal tanke eller løftes.
Der er endnu ikke fundet et nyt sted til
”strandjægerne” i det røde hus ved kranen.

9. Møde med borgmesteren

Borgmesteren vil gerne have en snak om den
renovering der er afsat penge til i budget forliget.
Det møde tager Bjarne og Peter til torsdag den
1.10.2020
Der vil være nogle problematikker, da man ikke
længere projekterer med øen.

10. Borgerforslag fra Klaus
Schubert

Man kan skrive under på det med sin NEM-ID

