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Udvalg

1. Valg af referent
Lars
2. Nyt fra Formanden
Havnen vil undersøge mulighederne for at anskaffe nye vogne til havnen til transport af sejlergrej, da de
gamle trænger til at blive udskiftet.
Der har været tvivl om omkostningerne i forbindelse med brug af havnens slæbested. Eva vil undersøge
dette.
PT er der 100 på venteliste til havneplads i Sletten Havn.
Niels Ole Sloth og Eva har deltaget i det ”Blå topmøde” i Aarhus i forbindelse med VM stævnet for de
olympiske Jolleklasser, hvor der var forskellige præsentationer om udviklingen af sejlsporten i ungdomsafdelingerne m.m
3. Søhesten
Meget god feed back på det seneste nummer og stor ros til Susanne og Rud for det seneste nummer.
Kalenderen skal dog opdateres i bladet med alle kubbens aktiviteter.

4. Aktivitetsudvalg
Sommerfesten 17. August er udsolgt.
I september vil der blive arrangeret Åleaften.
I oktober Vil der være Fransk viseaften, hertil serveres Fransk løgsuppe og andre franske specialiteter.
24. oktober vil der være andespil.
2. November vil der være Halloweenfest, det overvejes om der skal udskrives in konkurrence til ungdomssejlerne om at lave det mest fantasifulde græskarhoved, og alle disse skal efterfølgende bruges til udsmykning af klubhuset i forbindelse Halloweenfesten.
24. november vil der blive arrangeret julevildt.
5. Kabysudvalg
Det har været en meget fin sommer i Kabyssen med masser af gæster.
Mht. til indkøb af nye stole undersøger udvalget stadig mulighederne.
6. Sejladsudvalg
Knarr stævnet er blevet afviklet for imponerende 49. gang med Sletten som vært.
Og udvalget ser frem til jubilæumsudgaven af stævnet til næste år.
Onsdagsmatchen har i år været en stor succes med masser af gode sejladser i super vejr.
Metal Cup bliver afviklet d. 6. oktober. Tilmelding via klubbens hjemmeside.
Udvalget vil kigge på oprydning af haven omkring foreningshuset, der er nogle gamle mærker, som måske
skal bortskaffes eller flyttes.
7.

Ungdomsudvalg
Der har været stor aktivitet i ungdomsafdelingen i løbet af sommeren, hvor flere af vores ungdomssejlere
har deltaget i diverse mesterskaber i udlandet.
E-Jolle:
E-Jolle U19 EM Garda Søen:
Kristian Præst og Jonas Ulman deltog, Kristian Præst vandt guld og Jonas fik bronze
E-Jolle VM Tyskland
Kristian Præst og Jonas Ulman deltog, Kristian Præst fik Bronze, Jonas og Kristian var derefter udtaget.
Hold VM her fik de en flot sølvmedalje i en nervepirende finale mod Norge.
Optimist:
Carl Emil og Victor havde kvalificeret sig til EM i Holland, Carl Emil blev bedst placerede dansker.
Derudover var de så heldige, at Volvo Ocean Race havde målby samme sted, som EM i Optimist blev afholdt, så sejlerne var så heldige at blive inviteret ombord på Vestas og få en rundvisning på båden.
At høre om livet ombord under denne ekstreme kapsejlads var en kæmper oplevelse for vores
Sletten sejlere.
Zoom8:
Caroline, Simon og Emmelie repræsenterede Sletten Bådeklub til NM i Båstad.
Simon vandt en flot guldmedalje.
Efteråret byder også på masser af aktiviteter med Grand Prix stævner og endags stævner rundt i
Danmark.
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8. Teknisk udvalg
Intet at bemærke
9. Kajaksagen
Indtil videre har vi udlejet 3 kajakker – og der har indtil nu været forespørgsel fra måske kommende roere, om det er muligt at få en kort introduktion til kajakkerne.
Rita vil undersøge muligheden for indkøb af nogle simple pagajer.
10. Kabyssens fremtid
Der undersøges pt., om Jannik vil overtage forpagtningen af kabyssen.
Bestyrelsen skal undersøge muligheden for, om klubben kan finansiere inventaret i Kabyssen for den nye
forpagter.
Den nye forpagter skal købe inventaret af Jacob. Klubben skal lægge ud for udstyret og inventaret, og
Jannik skal herefter afbetale på dette udstyr til klubben. Der forudsættes håndpant i udstyret.
Inventaret anslås til en værdi på kr 300,000.
Inden sådan aftale indgås, vil klubben arrangere en vurdering af inventarets og udstyrets værdi fra
ekstern vurderingsmand.
11. Materiel
Intet at bemærke
12. Økonomi
Saldobalancen blev gennemgået af kassereren – intet at bemærke
13. Sikkerhedspolitik
Alle klubbens ungdomstrænere, som ikke i forvejen havde 1. hjælps kursus, har været på kursus i foråret.
14. Eventuelt – forslag fra medlemmerne
Der har været stillet forslag fra et medlem vedr. hunde i Klubhuset og på terrassen
Bestyrelsen har besluttet, at der fortsat ikke må være hunde indenfor i klubhuset, men det vil være Ok at
medbringe sin hund på terrassen.
Forslag om nye dækkeservietter henlægges, til den kommende forpagter er titrådt.
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