
Refr. af best.møde den 22. august 2022. 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 29. maj 2022.                                                                         
Godkendt. 

Ad 2+3+4: Udendørsarealet/Maling af huset/Generelle eftersyn i/af huset.                                          
Best. + evt. få andre medlemmer mødes torsdag den 1. september kl. 15.00 for at påbegynde ar-
bejdet. Evt. ny arbejdsdag aftales, når vi er færdige denne dag.                                               
Klubhusudv. gør opmærksom på, at gasfyret er en ældre model. Vi skal tænke på alternative mulig-
heder i fremtiden. Brian arbejder videre med disse ting. 

Ad 5: Fibernet.                                                                                                                                           
Finn har undersøgt mulighederne incl. priser.                                                                                      
Vores konklusion: Vores behov + de økonomiske forhold bevirker, at vi indtil videre ”lægger 
tanken på køl”.                                                                                                                                       
Måske et emne for SU? 

Ad 6: Mastehuset.                                                                                                                                         
Vi gør ikke mere ved sagen, før vi har fået svar fra kommunen. 

Ad 7: Mastekranen.                                                                                                                 
”Mastekranudvalget” har arbejdet med sagen. Pt. er prisen 600.000,- kr. for en ny model.             
Sp. fra kommunen: Hvis I vil have en ny kran, hvad skal så udgå af vedligeholdelsesplanen? 
Kommer nok på SU. 

Ad 8: SU.                                                                                                                                     
Følgende punkter foreligge allerede nu fra HBH:                                                                                         
* Internet (Et problem i en moderne havn 2022!)                                                                                      
* P-forholdene igen – igen. Hvad gør vi? * Kørsel på off. vej med traktorerne. Hvilke regler gælder 
på havneområdet?                                                                                                                                       
* Kørsel med ”gummigeden”. Regler?                                                                                                          
* Regler for brug af kranen på servicekajen? * Forskelsbehandling m.h.t. tilskud/støtte til klubber-
ne. Hvorfor? 

Nye forslag sendes til formanden. 

Ad 9: Akt.udvalget.                                                                                                                                     
Vi sende en fornyet invitation til udvalget, da der er ønsker fra flere medlemmer om mere aktivitet i 
klubben.                                                                                                                                                  
Mødet er planlagt til mandag den 5. september 2022 kl. 19.00 

 

 



Ad 10: Jeres forslag.                                                                                                                          
Steffen:                                                                                                                                                            
* 3 x kurser (Vhf, duelighedsbevis og kanalsejlads)                                                                                                                                                
* Økonomioversigt.                                                                                                                               
* Velkomstmaterialer til nye medlemmer. En meget god idé – og ser godt ud.                                     
Brian:                                                                                                                                                               
* Sp. vedr. fartøjsberedskabet – herunder regler vedr. bugsering.                                                              
Kommentar: Kun få henvendelser om assistance. Juelsminde klarer mere og mere – også i og om-
kring Horsens Fjord. Eksistencen skal måske overvejes. 

Ad 11. Økonomi.                                                                                                                                           
Se pkt. 10 

Ad 12. Næste møde:                                                                                                                            
Mandag den 3. oktober 2022 kl. 18.00 

Ad 13. Evt. 

Datoer til kalenderen:                                                                                                                                  
1. september kl. 15.00: Arbejdsdag                                                                                                       
5. september kl. 19.00: Møde med akt.udvalget                                                                                      
26. september kl. 17.30: Udrykning af stativer                                                                                         
3. oktober kl. 18.00: Bestyrelsesmøde 

 

__________________________      ________________________     ________________________ 
Steen Lauridsen                               Brian Vinjeborg                             Steffen Jacobsen 

 

_________________________       _________________________                                                        
Jens Jespersen                                  Finn  Wittendorff 


