
 
Referat af bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 
 
Tilstede: Erik Møller-Madsen, Lars Gandrup Petersen, Peter Krarup, Per Holmgaard,  

Rita Johnsson og Susanne Barnewitz  
 
Fraværende:  Eva Hofman-Bang og Thomas De Leeuw 
 

  Udvalgsformænd indkaldt, Niel Ole Slot fremmødt 
 
 

1. Valg af referent 
Peter Krarup 
 

2. Nyt fra formanden. 
Formanden havde meldt forfald 
 

3. Søhesten 
Susanne efterlyste indlæg inden næste deadline! 
 

4. Aktivitetsudvalg 
Susanne oplyser, at Halloween arrangementet ikke bliver gennemført gr. andre aktiviteter i 
samme periode i SB. 
 
Et julearrangement er en mulighed, men endnu ikke fastlagt ligesom næste års aktiviteter! 
 

5. Kabysudvalg  
Gårsdagens tilsagn om lån til Jannick på den ekstraordinære gf., og dermed fortsættelse af 
driften i kabyssen blev diskuteret. 
 
Advokat er pt. i gang med udfærdigelse af dokument, således at SB har sikkerhed i 
køkkenudstyr indtil lånet er tilbagebetalt. 
 
Forslag om lukning af kabyssen lørdag aften uden for sæson blev positivt modtaget, grundet 
få gæster disse aftener. 
 

6. Sejladsudvalg  
Sæsonen sluttede efter den flotteste sommer i mands minde og med 12 tilmeldte både fra 
Sletten, hvoraf de fleste deltog jævnligt i kapsejladserne. 
 
Gorm understregede at bøjerne, der endnu ikke er optaget, men aftale med Niels "Flid" er 
indgået sæsonen. 
 

7. Ungdomsudvalg 
Niels orienterede om tilgang af 8 medlemmer fra KDY. 
Optimisterne har opnået flotte resultater i år, med træning 4x om ugen! 
Sletten Baadeklub har 7 sejlere med i top-18 (Kategori ??) 
Ønsker fra sejlere blev fremført og diskuteret, herunder bla. indretning og muligheder i 
"Strandlyst". 
Opstilling af 40' containere på det kommunale område og evt. lån af boreplatform fra 
MAERSK blev diskuteret, da vi mener dette kunne afhjælpe nogle af de problemer SB har 
mht. plads. De økonomiske udfordringer gjorde dog at vi ikke går videre med ideen :-) 
Mulighederne for at fremføre vores ønsker om bedre forhold gennem pressen blev 
diskuteret.  
 



 
8. Teknisk Udvalg 

Arbejdet med at renovere klubhusets facade, er udskudt til næste år! 
 

9. Kajaudvalget 
Afventer næste sæson for mulighederne for udmeldelse af "Dansk kano og kajak forbund" 
 

10. Kabyssens fremtid 
Med Janick som ny forpagter fra 1. nov. d.å., forventes en videreførelse af Kabyssen i 
samme ånd som hidtil, men nye tiltag imødeses med spænding. 
 

11. Materiel 
Der er søgt om en RIB som supplement til de tre vi har. 
 

12. Økonomi 
Ser fornuftig ud (Er i balance) og der er penge til Janick. 
 

13. Sikkerhedspolitik 
Afventer foråret for gennemgang 
 

14. Eventuelt – forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag fremkommet. 
 

15. Næste møde 
Onsdag den 14. november 2018, kl. 19.30 
 


