
 

 

Refr. af bestyrelsesmødet den19. januar 2023 

 

Ad 1: Godkendelse af refr. fra den 3. oktober 2022.                                                                         
Godkendt. 

Ad 2: Dato for generalforsamling 2023 (herunder formandsvalg).                                                        
Aftale om 27. marts 2023 – og vi skal finde en ny formand! 

Ad 3: Indkommet klage.                                                                                                                          
Taget til efterretning med efterfølgende handling fra bestyrelsens side. 

Ad 4: Havnedagen 2023 (HBH-aktiviteter?)                                                                                     
Kommunen laver arr. på ”cirkuspladsen” samme dag. Grundet erfaringer fra tidligere år trækker 
HBH sig fra arrangementet. 

Ad 5: Regler på vinterpladsen 2023 (krav fra kommunal side!)                                                               
Vi kan absolut ikke se det rimelige i kravene (at stativer skal klappes sammen og stables i én række, 
hvilket er umuligt) – ikke mindst fordi vi nok snart skal flytte til ny vinterplads og fordi vi mener, at 
forholdene er yderst acceptable, som de er nu – så derfor har vi beslutte ”civil ulydighed”, og afven-
ter skrivelse fra kommunen desangående. 

Ad 6: Energisituationen (herunder nyt vedr. fjernvarmeplaner). Pt. har Fjernvarme Horsens ingen 
planer om at udbrede ledningsnettet til vores adresse. Det er ganske enkelt ikke rentabelt (for få 
kunder!). Så vi forholder os i ro indtil videre, da gasprisen jo også er faldende. 

Ad 7: Regler for kørsel med traktoren (hvad gør vi nu?) Vinterpladsen er en offentlig vej, og derfor 
må vi ikke køre på pladsen med vores traktor, da den ikke er indregistreret. Vi har gjort det i ”50 
år”, og det fortsætter vi med, indtil der foreligger et skrifteligt forbud. 

Ad 8: Jeres forslag.                                                                                                                           
Steffen:                                                                                                                                      
Økonomioversigt uddelt. Skema vedr. el-forbruget uddelt. Or. vedr. opkrævning af kontingent. Kan 
ikke forstå, hvorfor så mange stadig fravælger betalingsservice. Indkomne tilbud om aktiviteter 
videregives til aktivitetsudvalget.                                                                                                          
Steen: Forespørgsel fra u-afdelingen i HSH om, hvorvidt vi kan hjælpe dem i.f.m. et stævne for 
optimistsejlere den 23. – 26. marts. Det kan og vil vi naturligvis, men den 23. er dog optaget. De er 
gjort opmærksom på gældende regler. 

 



Ad 9: Næste møde.                                                                                                                                        
15. februar 2023 kl. 18.00 

Ad 10. Evt. 

 

 

_________________________          _______________________        ______________________ 
Steen Lauridsen                                  Brian Vinjeborg                            Steffen Jacobsen 

 

 

________________________            _______________________                                                 
Jens Jespersen                                     Finn Wittendorff 


