Bestyrelsens skriftlige beretning
Horsens Sejlklub i 2021
Specielt år hvor vinter og forår var præget af Corona restriktioner, som satte en stopper for mange
af vores vinter aktiviteter som klubaftener, J70 nytårsrace, standerhejsning og ungdoms vinter
aktiviteter. Ved sæsonstart fik vi gang i aftenkapsejladser og fik herefter en normal sæson med
mange gode aktiviteter.
Det lykkes at gennemføre en generalforsamling i klubhuet den 7. juni, hvor den store forandring
var, at Bjarne Hansen stoppede som formand efter 10 år på posten. Bestyrelsen kvitterede med at
udnævne Bjarne til æresmedlem af HSH.
Dermed var ledelsen af HSH overdraget til en ny bestyrelse med undertegnede som formand og
Tina Winkler som næstformand.
Vi har siden generalforsamlingen afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2021 regnskabsåret og indtil nu 3
møder i den nye regnskabsår.
Bestyrelsen har en god dialog om ledelsen af Horsens Sejlklub og beslutningsprocessen fungerer
fint, på kommunikationsplatformen Basecamp.
Selvom der skal træffes mange beslutninger i den løbende drift, prioriterer vi at bruge tid på at se
fremad, for fortsat at kunne udvikle Horsens Sejlklub.
Horsens Sejlklub er i en god positiv udvikling. Økonomien tillader, at vi har mulighed for at bruge
kræfter på at vedligeholde og opgradere vores grej samt indkøbe nyt materiel.
Takket være en stor indsats fra såvel frivillige kræfter som vore få medarbejdere med Cheftræner
Jacob i spidsen, har vi en række velfungerende afdelinger, som sikrer, at Horsens Sejlklub kan
tilbyde klubaktiviteter for alle hvad enten man er til tur- eller kapsejlads, eller mest er til
aktiviteter på land.
Ungdomsafdelingen
har oplevet en stor tilgang af helt unge optimistjolle sejlere, så vi nu er oppe på et sted mellem 5060 optimist og zoom sejlere. Det er primært nye c- sejlere, men enkelte er på vej op af ranglisten
og flere kommer garanteret til i den kommende sæson.
Den store tilgang af nye sejlere har betydet, at vi har investeret i flere nye optimist og zoom joller.
Dette har været muligt, takket være vores sponsorer og donationer fra flere lokale fonde.
Det er vigtigt, at vi kan tilbyde ordentligt og tidsvarende udstyr til vores sejlere.
Der er en velfungerende forældregruppe i afdelingen som i samarbejde med Jacob står for
aktiviteter og en god ledelse af afdelingen.
Sejler- og kapsejladsskolen
havde endnu engang stor tilslutning til duelighedskurset. Takket være en stor indsats fra Hans
Koch og John Domino blev vinterens teorikursus gennemført online. Tak fordi I tog udfordringen

op, og leverede et rigtig godt online undervisningsforløb. 16 elever gik til eksamen og bestod
kurset, og eleverne fik megen ros fra sensor.
Vi fik indkøbt en 3. H-båd som var klar til sæsonstart og med såvel ’gamle’ som flere nye
instruktører, har der været god aktivitet på vandet med at gennemføre den praktiske del af
duelighedsundervisningen. 36 elever deltog i undervisningen, 25 elever gik op til eksamen og
bestod.
J70 bådene er benyttet til Sejlerskolens undervisning 2 aftener om ugen, dels sejlads for øvede og
dels kapsejlads-skole.
Matroserne
er klubbens meget aktive seniorafdeling, som yder en meget stor indsats for, at vores grej bliver
vedligeholdt. Der arbejdes med vedligehold af både og huse, samt hjælp med forefaldende
arbejde i Restaurant Pynten m.v. Matroserne mødes som regel hver 2. tirsdag. Efter morgenkaffen
arbejdes der nogle timer med de planlagte opgaver, og herefter serveres der frokost i Mongo.
Takket være et samarbejde med Horsens Yachtværft og en masse frivilligt arbejde af Matroserne,
fik vi istandsat og opgraderet Vitus Bering med ny motor over vinteren, så den nu er næsten som
ny trods mere end 50 år på vandet. Damjollen fik også en større overhaling, men desværre sagde
motoren stop i slutningen af sæsonen. Mere om det i næste års beretning.
Tak til især Carl Gerstrøm for at planlægge aktiviteterne for Matroserne, og sørge for, at der også
er plads til mere sociale aktiviteter, som f.eks. tur til Viking i Esbjerg.
Kapsejladsafdelingen
har i sæsonen gennemført de traditionelle aftenkapsejladser, Endelave Rundt og 3-kost two star.
Vi har sammen med Juelsminde og Snaptun gennemført et vellykket DHDM og afdelingen har
gennemført stævne for Folkebåde og KDY 15 kvm på Horsens Fjord.
Bedste Horsens resultat var Bronzemedalje ved DM i J70 til Hvidløget med Morten Arndal,
Morten Fjerbæk, Martin Laursen og Dennis Petersen.
Tur- og aktivitetsafdelingen
fik gennemført en vellykket Høsttur til Endelave, og der er arbejdet med et meget ambitiøst
program for 2022, som vi glæder os til at deltage i.
Der var stor tilslutning til Skt. Hans arrangement og standernedhalingen med den efterfølgende
frokost og prisuddeling i Restaurant Pynten.
Tak til Søren Buhl for at tage ansvaret for udvalget, godt støttet af flere meget aktive seniorer.
Horsens til OL
nåede sit absolutte højdepunkt, da Anne-Marie Rindom vandt guldmedalje ved OL i Tokyo.
Vi havde et par spændende morgener, da vi fulgte de afsluttende sejladser på TV i klubhuset, med
de landsdækkende TV-kanaler som gæster.
Vi fik hyldet Anne-Marie på et fyldt Torv og senere ved en hyggelig reception i Restaurant Pynten.
En fantastisk præstation af Anne-Marie som altid vil være et højdepunkt for alle som har været en
del af kampagnen.

OnBoard
er sejlklubbens erhvervsklub. Vi har i år endelig igen fået gennemført en række gode aktiviteter
som gør OnBoard attraktiv for vores samarbejdspartnere. Vi har gennemført Kick-Off, J70 sejlads
med OL-sejlerne på bådene, VIP-tur til SailGP i Aarhus, virksomhedsbesøg hos X-Yacht i Haderslev
og så blev årets Picca Automation Business Cup en stor succes med 12 virksomhedshold i hård dyst
i J70 bådene.
Stor tak til alle virksomheder og fonde som er med til at støtte det frivillige arbejde i klubben.
Pynten
Har haft en del udfordringer med Corona nedlukninger og mangel på medarbejdere, da der
endelig blev lukket op. Horsens Sejlklub har hjulpet lidt til økonomisk i de svære måneder.
Heldigvis er Jesper og Co. Kommet godt igennem, og der er mod på fremtiden.
Samarbejdet med Jesper & Co. Fungerer rigtig godt og der er en god dialog om fremtiden,
herunder hvordan vi som medlemmer fortsat kan få gode sejlerretter.
Horsens Marina
Der er venteliste på bådpladser og det hæmmer vores mulighed for at få flere nye bådejere som
medlemmer af klubben. Samtidig har der været stor usikkerhed om, hvad der skal ske på
landarealerne omkring Marinaen, jo flere boliger der kommer på havnen.
Der har i 2021 været en god dialog med Horsens Kommune om fremtiden for Marinaen, og
heldigvis er der blevet fremlagt en god plan for Marinaen, som vi håber at Byrådet siger god for
her i 2022. Planen sikrer flere bådpladser, renovering af landarealerne og fortsat god plads til at
gennemføre stævner og parkere ved Marinaen. Der er også et byggefelt, som forhåbentlig i
fremtiden giver mulighed for at vi kan forbedre vores klub faciliteter.
Kommunikation
ud til vores medlemmer, sponsorer og andre interessenter har været udfordret siden vi nedlagde
klubbladet.
Vi har i 2021 udgivet 150 nyheder på hjemmesiden horsens-sejlklub.dk og der er plads til mange
flere fra de enkelte afdelinger. Vi har en opgave i at nå bredere ud med nyhederne via
hjemmeside, nyhedsbreve, opslag på Facebook og LinkedIn m.v.
Stor tak til alle som har bidraget til, at vi har en velfungerende og velanset sejlklub.
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