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REFERAT 
 
 

1. Referent 
Erik 

 
2. Nyt fra Formanden 
Ny havnefoged Anders Drejer er ansat og startet pr. 1/4. Det var et ønske fra Fondens side, at finde en 
egnet kandidat, der ikke har andre kommercielle interesser på havnen. Anders er kendt på havnen hvor 
han har båd med Peter Krarup. Ligeledes også kendt fra terrasserenoveringen sidste år. Vi glæder os til 
at byde Peter velkommen. 
 
Fondens regnskaber er udarbejdet for 2016, og sendt til underskrift. 
 
Der har været et mindre antal besøgende i havnen i 2017, end året før. Der vil derfor blive indkøbt cyk-
ler til brug for havnens gæster. Der vil ligeledes blive etableret en grill ved kalkovnen på nordmolen. 
 
 
3. Søhesten 
Der er tegnet aftale med nyt trykkeri, hvorved der forventes lavere trykpriser, samt mere fleksibel 
håndtering. Bladet er ved at være klar til trykning. Dog vanskeliggjort af nedbrud på redaktionens PC 
udstyr . 
 
 
4. Aktivitetsudvalg 
Stor succes med Sct. Patrick festen hvor der var udsolgt meget hurtigt. Stor ros til planlægning og ud-
smykning. Bred enighed om at lignende skal afprøves. 
Program for forårssæson som udsendt pr. mail forleden.  
Planer om grillmad og evt. Amerikansk Jazz op mod sommerferien. Der vil kunne ydes tilskud til musik 
fra klubbens kasse efter forudgående aftale med kasserer.  
 
 
5. Kabysudvalg 
Jakob har forslået/ønsket, at prisen for dagens ret hæves med kr. 5,00, hvilket er accepteret. Der er sta-
dig ønske om køb af nye stole, og der vil således igen blive set på et oplæg til delvis udskiftning. I første 
omgang alene til bordene langs vinduerne mod syd. 
Jakob ønsker en fortegnelse over de køkkenredskaber/udstyr, som han selv har anskaffet i fald han 
måtte ønske at overdrage kabyssen til anden side. Ikke at der er noget aktuelt ønske, men for god or-
dens skyld. Opgaven løses af Kabysudvalget.  
 
 
6. Sejladsudvalg 
Forårssejladserne starter onsdag. d. 25/4 med tilmelding inden. Der udsendes mail til medlemmerne. 
Da det ikke er praktisk muligt at anvende gammeldags startpistol, vil klubben etablere en højtalerløs-
ning. Der er godkendelse til en investering. 
Det foreslås, at der orienteres om det stendepot der er lagt NØ for Sletten Havn, for at undgå grund-
stødninger. 
Bortkommen bøje forsøges erstattet af allerede eksisterende materiel, der skulle kunne findes i depot 
på legetøjsmuseet. 
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7. Ungdomsudvalg 
Flere ungdomssejlere har været i gang gennem hele vinteren med træning og konkurrence. I påske var 
Jonas Ullman med sin E-jolle i Torbole i Italien. God sejlads i god vind gav han en 10. plads af 140 delta-
gere. Det er rigtig flot!  
Sletten havde 2 deltagere med i verdens største optimistjolle regatta på Gardasøen i påsken, Victor, 
Carl Emil. Magnus var også med, men deltog kun på træning i forkant af stævnet. Resultater i kapsejlad-
sen blev Carl Emil nr. 232, og Victor nr. 302 af 1060 deltagere. Drengene havde flere rigtig gode enkelt-
placeringer, og det blev en god træning inden kapsejladssæsonen for alvor starter herhjemme. 
Slettens Zoom sejler Simon, Caroline og Emmelie var i påsken i Palamos i Spanien for at sejle EM. Place-
ringer blev som følger: Simon 5, Caroline 11 og Emmelie 18. Flot sejlet af alle i skiftende vindforhold, og 
store bølger. 
29'er pigerne deltog på træningslejr i Hellerup i påsken. Anden træning foregår i hemmelige farvande. 
De er dog presset på tid frem til sommeren, da de begge to er udeboende på efterskole. 
 
I år skal der prøves en ny metode på opstart af opti sejlads. Tidligere år har som kendt alle nye sejlerne 
kommet til introduktionsdag i starten af maj, og haft ugentlig træning. Det har været udfordrende for 
trænerne at give sejlerne den nødvendige opfølgning, da færdighederne udvikles meget forskelligt. 
Som noget nyt i år, forsøges det derfor at bruge de to aktivitetsuger i starten af sommerferien som in-
tensiv introduktion til opti sejlads i Sletten. Den første uge er sommerlejren i kommunens regi, den an-
dre er SB’s egen lejr. Dvs. at hvis man som ny opti-sejler i Sletten skal være med på en af disse to lejre. 
Erfaring viser at begge lejre er vældig gode rekrutteringskanaler. 
 
Træningsfællesskabet i Øresund for Zoom og Feva forløber stadigt rigtig godt. Fra april og frem til maj, 
har gruppen tilhold i Sletten.  
 
29'er sejlerne har ryddet op i deres sejl og grej i kælderen i foreningshuset, og ser frem til at resten af 
lokalet bliver ryddet på arbejdsdagen. Så bliver lokalet noget mere anvendeligt. 
 
Ellers er ny rib ankommet og, er det ældste solgt videre. Således er det også i år tre helt ens rib lig-
gende ved siden af hinanden i havnen. 
 
 
8. Teknisk udvalg 
Der er stor oprydning på vej i forbindelse med arbejdsdagen. Specielt kælderen under foreningshuset 
trænger gevaldigt. Meget er allerede mærket op for bevaring/kassering. 
 
Det materiel der skal anvendes fortsat skal markeres som anvist i mail udsendt tidligere. 
Centralvarmeanlægget er repareret efter en rørsprængning. Vi forventer, at udgifterne dækkes af vores 
forsikring. 
 
Der er ophængt arbejdsliste til arbejdsdagen, men ikke mange har noteret sig. Dette er dog ikke usæd-
vanligt, og klares på dagen. 
 
 
9. Kajaksagen og øvrig opfølgning på generalforsamlingen 
Rita har til alles store glæde accepteret at holde hånd i kajakkerne indtil medlemmernes interesse er 
afdækket, og i fald SB vælger at beholde et antal kajakker, hvilket vi forventer, også fortsat varetage 
dette område. 
 
Frem til 1. maj vurderes interessen blandt medlemmerne hvorefter endelig beslutning træffes jf. gene-
ralforsamlingsbeslutningen. 
Kajakmateriellet er optalt.  
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10. Materiel vand 
Det er som skrevet indkøbt en ny RIB, og den gamle er solgt. Kommunens tilskud dækker den reste-
rende del, således investeringen er neutral. 
 
 
11. Økonomi 
Klubbens økonomi følger budgettet, og der har ikke været uventede udgifter. Der er tilsagn fra sponso-
rer, som løbende tilgår.  
Kassereren orienterede bestyrelsen om Persondataforordningen og de tiltag klubben skal gøre og i øv-
rigt være opmærksom på. Klubbens administrationssystem er fra leverandørens side tilpasset kravene, 
og der forventes at blive aftalt den nødvendige, således det juridiske grundlag er i overensstemmelse 
med lovgivningen.  
 
 
12. Kommende klubarrangementer: standerhejsning og arbejdsdag 
Der er Det udestår stadig at færdiggøre klubbens sikkerhedspolitik. Det afholdes sikkerhedsøvelser for 
sejlere i slutningen af maj. 
 
planlagt standerhejsning og arbejdsdag, der følger traditionerne. Ligeledes er forårets program annon-
ceret. 
 
 
13. Sikkerhedspolitik 
Der etableres førstehjælpskursus i løbet af foråret. 
 
 
14. Eventuelt 

 
 

15. Næste møde 
Tirsdag d. 8. maj 19.30 

 


