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Tilstede: Eva Hofman-Bang, Erik Madsen, Per Holmgaard, Pernille Gøttler, Thomas De Leeuw, Lars Gandrup,
Susanne B. Christrup og Peter Krarup.
1.

ref.: Peter.

2.

Situationen omkring værftet og salg af samme blev drøftet, og der foregår livlig mailkorrespondance
parterne imellem. Det ser ud til, at "Martins Bådservice" overtager/køber værftet af Mikkel Askman.
Diskussion omkring mulighederne for anden brug af værftet, hvis denne handel ikke gennemføres! Eva
fik opbakning fra en enig bestyrelse til at gå videre i forhold til fonden - evt. med advokatbistand.
Lars, Thomas og Pernille talte om klubbens hjerteblod - sejlads og aktiviteter på vandet, og hvilke
muligheder det ville give for klubben, hvis værftet kunne komme i spil? Ved et evt. køb skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvilket fik Lars til at spørge, om medlemmer, der ikke er
myndige, har stemmeret ved generalforsamlingen? Det undersøges.

3.

Søhesten: Susanne orienterede kort om div. annoncører og interviews, der muligvis vil komme i
næste nummer.

4.

Aktivitetsudvalg v/ Susanne:
Julestue den 12. dec. kl. 18 med confit de canard og til nogens store fortrydelse IKKE svensk pølseret.
Der bliver ingen musik til dette arrangement, men måske pakkeleg.
Evt. den 11. januar: "Din båds mange systemer".
Januar: forslag om yatzy konkurrence/Sletten mesterskab med præmie?

Den 24. feb., torsk v/ Skipper, og filmfremvisning v/ Per Brink Lund.
Den 17. marts: Sct. Patricks dag fejres - forhåbentligt med musik.
5.

Stolene i Kabyssen: enkelte repareres, men ingen udskiftning på bedding.

6.

Kajak og ungdomsudvalg. Pernille orienterede om hjertestarterkursus til 3.500,- til 4.000,- for 15
personer. Hvis der ønskes bevis, kan dette tilkøbes for kr. 150,-. Susanne og Pernille arrangerer i
fællesskab. Pernille er i dialog med kommunen om et permanent skur til kajakker/ materiel. Det er et
problem, at passive kajakmedlemmer optager plads for aktive medlemmer med deres materiel i
reolerne. Pernille arbejder med en løsningsmodel.
Ungdomssejlerne sejler med stor succes i Rungsted med i alt ca. 75 deltagere og efterfølgende frokost.
Vintertræningen foregår i Espergærde. J 70’eren er i Skovshoved.

7.

Teknisk udvalg.
Eva orienterede omkring skiltning v/ nyt benzinskab. Eva arrangerer, at kapsejladsbøjer tages ind, evt.
med Johannes og Niels "Flid" ´s hjælp.

8 & 9. Materiel og økonomi: Erik orienterede om medlemskontingenter, der næsten er på niveau med
sidste år. Den generelle økonomi er god med div. store og små udsving, men det ser fornuftigt ud.
10. Den nye hjemmeside er liiiiige på trapperne iflg. Erik.
11. Sikkerhedspolitik: Intet diskuteret.
12. Eventuelt med møder for næste år - godkendt og tidligere fremsendt af Eva.
Nytårskur den 13. januar kl. 13. Bestyrelsen og udvalg mødes tidligere. Udvalgsformændene melder
deltagernavne til Eva.
Generalforsamling den 14. marts kl. 18.
Standerhejsning lørdag den 7. april.
Arbejdslørdag lørdag den 14. april kl. 8 med morgenmad.
Fredag den 1. juni hos formanden.
13. Næste møde er den 13. dec.
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