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1. Der er stor tilfredshed med det sidste nummer af Søhesten og roser til redaktøren for det fine
arbejde. Deadline for næste blad er den 1. november 2017
2. I den kommende tid er der flere arrangementer, standernedhaling, vildtaften, andespil og
julearrangement. Der er også et arrangement om, hvordan man sparer penge på båden, her er der
ikke den store deltagelse, og Eva følger op på, om det skal gennemføres.
Niels Ole havde forslag om, at ungdomspokaler uddeles ved standernedhaling, for at få flere fra
ungdomsafdelingen til at møde op til arrangementet.
Da dette ikke er aktuelt i år, sender Niels Ole mail til ungdommen for at få dem til at deltage.
3. Der var forskellige forslag til at få flere gaster og både til at deltage i den ugentlige kapsejlads, men
ingen konkrete tiltag.
4. Jacob Stougaard har ønske om 16 nye stole til Gobelinsalen; det vil komme med i næste års
budgetforslag.
Sponsorskilte er blevet monteret på bordene, og signalmasten færdig monteret.
Peter Krarup skal tale med Jacob Stougaard om reparation af lugen til kabyssen.

5. Niels Ole beretter om fuld aktivitet i ungdomsafdelingen og mener, at niveauet blandt ungdommen
er stigende. Flere optisejlere vil fortsætte træningen vinteren over.
Sletten har været repræsenteret ved både EM og NM.
Øresund Opti Academy (nyt initiativ på Øresund kysten) vil skabe et samarbejde mellem klubberne
for unge mellem 12-15år.
Eva og Lars har haft møde med Helsingør Elite og DS om samarbejde på Feva og Zoom joller,
projektet kan muligvis give os bedre træner faciliteter og bedre trænere på sigt, Lars arbejder
videre med projektet.
6. Generelle regler for tilskud fra kommunen skal gennemgås på næste bestyrelses møde.
Thomas og Pernille har begge søgt kommunen om tilskud, ligeledes er Tuborg fonden søgt om
midler til kajak afdelingen.
7. Thomas undersøger benzindunke for alder og skader og får købt nyt hvor dette er påkrævet.
Hvis Pernille kan få kajakskuret godkendt af havnen og finde frivillige til at bygge kajakskuret i
vinter perioden, kan materialerne købes for det gavekort, vi har fra Fog fonden, hvis dette ikke er
muligt, skal Peter Krarup bestille egetræ til indgangspartiet af klubben inden udgangen af året.
8. Kontingentindtægterne og antallet af medlemmer er på linje med sidste år; derfor ser Erik ikke
nogen grund til at begrænse antallet af medlemmer.
Erik forventer, at klubben modtager det søgte tilskudsbeløb fra kommunen.
Generelt er økonomien sund og god i klubben
Eva forespørger en ønskeliste fra udvalgene, hvis der skulle vise sig egnende fonde og sponsorer.
9. Pernille har fået pris på ca 3.500-4.000 kr for førstehjælps kursus.
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