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Gorm Arildsen
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Teknikudv.

Peter Krarup (X)
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Rud Kofoed (X)
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Ungdomssejlerne

Niels Ole Sloth

niels@assurancepartner.dk

Udvalg

1. Valg af referent
Thomas de Leeuw
2. Søhesten
December nummeret er udkommet – igen et superflot nummer! Rigtig meget og godt input fra flere medlemmer. Deadline for næste nr. er 1. februar.
3. Aktivitetsudvalg
Program for december og frem til marts er trykt i Søhesten side 27. Dog vil St. Patrick's day blive
flyttet til fredag d. 16. marts. Pernille har planlagt førstehjælpskursus.
4. Kabysudvalg
Nye stole ønskes på 2018 budget – og de gamle stole, som kan repareres, gennemgås af Erik Otto,
Per & Peter. Faldlem skal repareres – planlagt til start 2018.
5. Sejladsudvalg
Gorm og Niels Frederiksen har sørget for, at alle kapsejladsbøjerne er taget ind for vinteren.

6. Orientering om møde i Fonden Sletten Havn
Formanden orienterede – blandt andet om værftssagen. Martin overtager Sletten Bådeværft som
planlagt. Lejekontrakten er endnu ikke på plads. Kommunen har sendt brev til fonden, da der ønskes at Nordre Gyde lukkes – dog har fonden afvist dette ønske. Havnefogedstillingen vil blive slået
op i 2018, når den opsagte kontrakt med værftet udløber. Bestyrelsen vil foretrække, at stillingen
skilles ud fra værftet. Formanden vil kontakte kommunen vedr. status for de planlagte forbedringer
på Strandlyst.
7. Ungdomsudvalg
Perioden er lidt "stille" og alligevel ikke – der er hygge sejlads for optimist C hver søndag med teori,
varm kakao og en lille tur på vandet. Victor, Carl Emil og Florin (optimist A) - træner hver lørdag på
et specielt elitehold for kystens bedste optimist A'er. Der er yderligere træning hver søndag for både optimist A og Zoom i Rungsted med ca. 50 deltagende joller fra hele kysten. 29'er træner i Hellerup. J70 har ligget i Skovshoved, men er kommet tilbage til Sletten for vinteren. 3 Zoom'er deltager
i EM (Barcelona) til marts 2018. Lars har ansøgt om oprettelse af crowdfunding under dansk sejlunion for Sletten bådeklub – bestyrelsen ser positivt på denne form for indsamling. Erik, Niels Ole
og Lars arbejder videre med de praktiske detaljer.
8. Kajakudvalg
Erik og Eva har haft møde med repræsentanter fra kajakudvalget onsdag d. 6. dec.
Kajakudvalgets medlemmer ønsker mere økonomisk råderum, så de kan disponere i forhold til et
ønske om at tiltrække mere ”avancerede” kajakroere. Ønsket er både at få del i det overskud, de
har været med til at generere i de seneste år, og råderum i de kommende års budgetter. Desuden
foreslår de, at vi ændrer vedtægterne, så de enkelte afdelinger bliver mere tydelige.
Til drøftelse.
Bestyrelsen vil ikke fordele midler til de enkelte afdelinger krone for krone efter antal af medlemmer, da dette vil give en helt skæv fordeling af midlerne i forhold til nu (Afdelingen for kølbåde får
f.eks. stort set ingen midler og skal heller ikke have det, da voksne sejlere selv betaler for materiel).
Det blev besluttet, at udvalgte medlemmer fra bestyrelsen vil mødes med kajakudvalg i starten af
2018 for at uddybe dette yderligere.
9. Teknisk Udvalg
Se punkt 4.
10. Materiel
Intet nyt.
11. Økonomi
Erik gav status og orientering om, hvordan budgetprocessen skal forløbe.
12. Hjemmeside
Erik viste den nye hjemmeside i en pilot udgave, som forventes implementeret inden jul.
13. Sikkerhedspolitik
Flere sejlklubber op og ned langs kysten afholder sikkerhedsarrangementer for tiden, kan man læse
i pressen. Der har været 4 trænere på førstehjælpskursus, og således har alle trænere i ungdomsafdelingen nu gennemført førstehjælpskursus.
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14. Eventuelt
Intet.
15. Næste møde
Nytårskur med udvalgene lørdag d. 13. januar
HUSK, at alle udvalgsformænd skal sende en oversigt over deres medlemmer i udvalget inden Bmødet. Formanden skal snart udsende invitationer.
Bestyrelsesmøde onsdag den 10. januar 2017 kl. 19.30. Kl. 20.30 mødes et par fra bestyrelsen med
medlemmer fra kajakafdelingen for at tale om afdelingens budgetønsker, hvis tidspunktet kan passe.
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