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Bestyrelsesmøde 1. marts 2022 kl. 19.00 hos Brian Viftrup 
 
Sted : Hos Brian Viftrup 

 
Til stede: 
Formand Per Jensen (PJ) 
Kasserer: Ole Jeppesen (OJ) 

Grajmester: Thomas Munch (TM) 
Ungdomsudvalg og kapsejllads: Brian Vittrup (BV) 
Næstformand og sekretær: Johnny Mathiesen (JM) 

Havnemester: Carsten Bo Lauersen (CL)  
 
Afbud: 

Suppleant: Kenneth Hjort (KH) 
 
Referent Johnny Mathiesen 

 
Dagsorden 
 
1.        Gennemgang af sidste referat 

Referatet blev gennemgået, faktura for vandforbrug er fortsat ikke betalt af ”pølsemanden” og 
derfor mindes om dette. HBL har fået en kreditnota på vandforbrug der var ekstremt højt sidste 
år. 

Trailer til RIB er blevet afhentet hos Jan og afleveret hos mekaniker der gør den klar til syn 
Ombytning af bomkort sker ved generalforsamlingen, kaserens nye PC har mangler software fra 
Beas. Kaaseren måtte købe ny PC der den gamle gik i stykker, vi skal sikre fremtidig 

sikkerhedsbackup evt v tilkøb af ekstern harddisk. 
For sponsoratet fra Sydbank er H båd m 5HK påhængsmotor købt i Nakskov til kr 10.000. 
Hjemtransporten koster kr 6600, PJ undersøger om man kan få den transporteret som returgods 

hvis vi venter til der er en ledig returbil. 
 
2.        Økonomi (status og fup på budget)  

Regnskab blev gennemgået og udviser et tilfredsstillede regnskab. Regnskabet stilles til endelig 
godkendelse på kommende generalforsamling. 
OJ har udarbejdet et budget i lighed med 2021 som bl.a. tager udgangspunkt i uændret 
kontingent. Strøm blevet dyrere og ændres derfor til t.kr 45, i den forbindelse vil vinterliggere også 

blive opkrævet et større beløb i strøm i 2. halvår af vinterperioden. Budget indstilles ligeledes til 
kommende generalforsamling. 
OJ sender til havnemesteren arket med de nye overnatningspriser, som blev besluttet at hæve på 

foregående bestyrelsesmøde. 
 
3.        Køb og salg af pladser - Lejepladser for 2022 og ventelisten 

Der er pt 30 på ventelisten og der er ingen ledige pladser til salg. Der er 10 pladser der kan lejes ud 
og som er tilbudt lejere der står på ventelisten og formentlig giver alle accept.  
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Vi kommer måske til at mangle en plads til ungdoms – H båden. 
 
4.        Havnens status og To Do’s 

Vimpler og flag på er bestilt, årsmærker ligger klar. Der skal bestilles hætter til bøjer samt 
vandslanger og ophæng til disse. 
Trailer til RIB koster ca kr. 7500 at få omregistreret og synet.  
Mastekran bliver kontrolleret inden så længe og TM får lavet en arbejdsliste til arbejdsdagen.  

 
5.        Havnemesteren har ordet 
Stopforbudsskilte der ligger på jorden ved slæbested bliver liggende da de fungere efter hensigten. 

Gammelt bænkesæt fjernes da det er rådnet og vi har rigeligt i forvejen af dem.  
De gamle borerør der ligger på redningsvej skæres op, kæderne gemmes 
FLID udgiver kursus som havnemesteren deltager i. 

 
6.        Eventuelt 
 

Tour De France 
Der er store ambitioner i lokalforeningen hvor der lægges op til boder, koncerter og salg af is og 
pølser. HBL er blevet spurgt om de ønsker deltage med bla kano- og paddlebordsudlejning. 
Alle foreninger vil deltage i overskudsudlodning. Kolding kommune giver en garanti på t.kr 30 hvis 

underskud skulle opstå ellers  eventuel større underskud skal dækkes af foreningerne. 
Emnet blev diskuteret i bestyrelsen og med udgangspunkt i HBLs formål som forening som ikke er 
at drive ”fest” men sejlsport, blev det besluttet at HBL hellere vil give et sponsorat samt evt 

deltage med ”hænder”. Sponsoratet skulle være i størrelsesorden op til t.kr 10.000 og sidestilles 
med en annonce i Sejlerens og hvor vi forventer her havnen og ankerpladser vil blive stuvende 
fulde.  

 
Autocampere 
På forrige bestyrelsesmøde blev emnet autocampere taget op, hvorledes skal HBL forholde sig til 

disse. På den ene side kunne det være en god indtægtskilde, me n kræver også fysiske forhold kan 
bære det som eks P pladser, strøm og toiletforhold herunder mulighed for septitankstømning. Og 
sidst men ikke mindst at HBL har ejendomsretten til have autocamperne holdene samt må 

indkræve penge på områder ejet af Kolding Kommune. 
PJ har kontaktet Kolding Kommune og der må ikke stå autocampere på brandvejen (som også 
tager udsigten fra sejlerne i havnen), og der må forsøges appellere til autocampernes sunde 
fornuft. Men der kunne stå noget der ligner ca. 5 stk. over mod Volleyballbanen.  

Da autocampere ikke vores primære virke og vi ikke ønsker konflikter skal dette afklares med Jan 
på campingpladsen (BV) 
 

Generalforsamling 
OJ udsender indkaldelsen til generalforsamlingen samt information omkring søsætning 
 

 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. maj kl 19 i Agten For Tværs 



Hejlsminde Bådelaug.                                          
                                                           
                                                                                             

 


