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Referat af bestyrelsesmøde i Sletten Bådeklub 11. september 2018 

 

Tilstede: Erik Møller-Madsen, Thomas De Leeuw, Peter Krarup, Rita Johnsson og 
Susanne Barnewitz Christrup,  

Fraværende: Eva Hofman-Bang, Lars Gandrup Petersen, Per Holmgaard  

Udvalgsformænd ikke indkaldt 

 

1. Valg af referent 
Rita Johnsson 
	

2. Søhesten 
Nyt layout, der vil fremover blive tilføjet nye faste indlæg. 

	

3. Aktivitetsudvalget 
Det forlyder, at et nyt arrangement kolliderer delvis med Metal Cup. Hvad gør vi? 

- Erik udsender indbydelser til Metalcup i denne uge og heri bliver det oplyst, at SB har 
et klubarrangement fredag aften, så det ikke er muligt at spise i klubben denne aften. 

Susanne oplyser, at Halloween arrangementet ikke bliver gennemført gr. andre aktiviteter i 
samme periode i SB. 

Annoncørerne vil blive kontaktet, samme beløb som sidste år. 
 

4. Kabysudvalg 
Kabyssens fremtid behandles nedenfor. 

På mødet dd har bestyrelsen besluttet følgende: 

- der indgås forpagtningsaftale med Jannik Mark Pedersen 

- denne underskrives med forbehold for generalforsamlingens godkendelse af et 
lån der ydes af Sletten Bådeklub på kr. 300.000 til køb af inventar i Kabyssen 

- indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsender Erik, senest d. 6. sept. 
2018 

- generalforsamlingen, forventes afholdt tirsdag, d. 9. oktober 18, kl. 20.00 

- Beslutning om Sletten Bådeklubs lån til Jannik Pedersen, er eneste punkt på den 
ekstraordinære generalforsamling 
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5. Sejladsudvalg 
Efterårssæsonen. 

Metal Cup: Helle, Elsebeth og Per er i gang med planlægning og sender invitationer ud. 
Er der tekniske udfordringer? 

Se under pkt. 3 
 

6. Ungdomsudvalg 
 

7. Teknisk Udvalg 
Arbejdet med at renovere klubhusets facade? 
 

8. Kajaksagen 
Ingen bemærkninger 
 

9. Kabyssens fremtid 
Per og Erik har sammen med Knud Sant gennemført en række drøftelser med en mulig ny 
forpagter. 

Erik orienterer om forløbet, og bestyrelsen træffer beslutning i forlængelse heraf. 
Se under pkt. 4  
	

10. Materiel 
 

11. Økonomi 
 

12. Sikkerhedspolitik 
 

13. Eventuelt – forslag fra medlemmerne 
Rita oplyste, at 15. september er det World Cleanup day, og dette er blevet oplyst ved op-
slag i SB, så undertegnede stiller op med x antal plastskraldeposer, så de medlemmer der 
vil deltage i oprydningen i og omkring havnen får udleveret poser. 

Har spurgt Pernille Gøttler om Kajakforeningen evt. også ville deltage, dog mangler positiv 
tilbagemelding. 

 

14. Næste møde 
Onsdag d. 10. oktober 2018, kl.19.30  

	

	


