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1. Valg af referent
Eva
2. Søhesten
Deadline 1. februar. Søhesten gøres helt klar og udkommer hurtigst muligt efter generalforsamlingen.
3. Aktivitetsudvalg
Indbydelse til St. Patricks Day sendes ud snarest. Der er hyret et godt orkester. Klubben stiller en underskudsgaranti på max kr. 3000. Der forventes stor deltagelse, så garantien forventes ikke at komme i spil.
4. Kabysudvalg
Der henstår et antal røde stole i kælderen på Strandlyst. I forbindelse med planlagt oprydning i kælderen
inspiceres de med henblik på evt. ibrugtagning.
5. Sejladsudvalg
Der har været afholdt opstartsmøde for samarbejdet med Nivå om kapsejladssæson 2018. På mødet er
blandt andet behandlet et forslag om ny bane med kun to faste bøjer. Det skulle give bedre start i forhold
til vinden, men lidt større udfordringer for dem, der lægger banen.
Ny løbsopdeling afprøves i sæson 2018. Der skrives snarest ud til medlemmerne om kapsejladserne.

6. Ungdomsudvalg
Jollesejlerne er aktive med vintertræning.
Carl Emil er pt. i Spanien til 1 uges træning og efterfølgende kapsejlads.
Ved sejlads i Spanien tidligere på året placerede Victor sig i guldfeltet, Carl Emil i sølvfeltet og Florine i
bronzefeltet.
Ungdomssejlerne er også i gang. 25 sejlere fra samarbejdet mellem Espergærde, Snekkersten og Sletten,
samt enkelte andre sejlere samledes i sidste weekend i Espergærde til middag, overnatning og sejlads i 10
m/s og 4 graders kulde. De fik røde kinder!
Træningen fortsætter stort set hver søndag frem til påske. Herefter starter den formelle sæsontræning.
Træningen kører omkostningsneutralt.
Samarbejdet er indstillet til Dansk Sejlunions udviklingspris. Vores medlemmer opfordres til at deltage i
afstemningen.
Helsingør Elite Idræt giver kr. 40.000 til træningen i Snekkersten Sejlklub. Flere af de unge sejlere begynder efter sommerferien i gymnasiet under Team Danmark-ordningen.
7. Kajakudvalg
Se bl.a. under forberedelse af generalforsamling.
8. Teknisk Udvalg
Der er udført sporing på klubhusets centralvarmeanlæg, som lækker. Man fandt en lille læk, men reparationen har tilsyneladende ikke løst problemet, så der skal en ny sporing til. Udbedring kan komme til at
koste!
Klubhusets adgangsforhold og front mod nord skal fornys. Det bliver et projekt i løbet af sommeren.
Nyt lydanlæg indkøbes snarest og monteres.
Per og Peter arrangerer arbejdsdagen d. 14. april fra kl. 8 (planlægger, inviterer, fordeler arbejdet og bestiller mad og materialer).
Peter havde fremsendt et forslag om, at alle medlemmer indbetaler f.eks. kr. 500 ekstra om året, som så
tilbagebetales, hvis man erlægger de pligtige op til 8 timers frivilligt arbejde om året (ifølge vedtægterne).
Forslaget implementeres ikke i år. Tages op til debat næste år.
9. Materiel
Ny RIB-båd er bestilt, og den ældste er sat til salg. Regnskabet herfor burde gå i 0.
10. Økonomi
Per og Susanne har brugt meget tid på medlemskartotek, opkrævning af kontingent og deaktivering af oprettede profiler, som ikke mere bruges. Forslag til nyt medlemskort fra egen trykmaskine godkendt med
stor ros!
11. Strandlyst
Eva Har skrevet til kommunen om den for kajakroerne særdeles uhensigtsmæssige afslutning mod syd af
græsarmeringen i haven på Strandlyst. Ved besigtigelse både ude og inde, hvor Eva og Pernille deltog,
meddelte kommunen, at det varer mindst et år og sandsynligvis meget længere, før kælderen er tør nok
til ombygning. Kommunen har endvidere fremsendt brev med påpegning af forbuddet mod at tørre sejl i
kælderen.
Derfor fremlagde Eva forslag til brev til kommunen angående kajakroerne og jollesejlernes store problemer med at opbevare grej og tørre sejl og ønske om alternativ plads i huset. Brevet blev vedtaget.
Senere på aftenen - efter B-mødet - har Pernille meddelt, at kajakroerne vil ”skrives ud af brevet og selv
vil sende noget”, fordi de er ved at danne egen forening.
Oprydning i kælderen er hårdt tiltrængt og vil blive sat i værk ved arbejdsdagen d. 14. april! Inden arbejdsdagen opfordres medlemmerne til at sætte sedler på det, der skal gemmes og bruges. Resten vil blive kasseret under oprydningen, hvis det ikke skal bruges og/eller ingen ejere har meldt sig.
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12. Forberedelse af generalforsamling
Forslag til dagsorden blev gennemgået, tilrettet og godkendt.
Input fra udvalgene til formandens beretning senest d. 1. marts.
Ifølge vedtægterne er Erik, Per og Pernille på valg.
Bestyrelsen indstiller Erik og Per til genvalg, men ikke Pernille, der har meddelt, at hun er ved at oprette
en ny kajakklub i Sletten med stiftende generalforsamling førstkommende fredag.
Bestyrelsen indstiller desuden nuværende 1. suppleant Peter Krarup til valg til bestyrelsen, samt at Lars
Gandrup rykker op som 1. suppleant. Gorm Arildsen indstilles til 2. suppleant.
Bestyrelsen indstiller genvalg af revisorer.
Uddeling af fiduspokal og hæderspokal, samt udnævnelse af æresmedlemmer blev drøftet, og der blev
truffet et antal beslutninger desangående.
Det blev besluttet at indstille til generalforsamlingen, at bestyrelsen får mandat til at afhænde alt udstyr
vedrørende kajakafdelingen til den nye kajakklub til markedspris under forudsætning af,
at der ikke kan findes medlemmer af Sletten Bådeklub, der ønsker at påtage sig arbejdet med at drive kajakafdelingen videre i bådeklubbens regi, og
at der er dannet en ny, lovlig klub med vedtægter, bestyrelse mv.
13. Hjemmeside
14. Sikkerhedspolitik
15. Eventuelt
Medlemskab af Danmarks Museum for Lystsejlads. Et medlem af SB har foreslået, at vi bliver medlemmer
Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg. Kontingent kr. 500 årligt. Eva sørger for indmeldelse.
16. Næste møde
Tirsdag d. 6. marts
Venlig hilsen
Eva
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