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1. Referent
Erik
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Søhesten
Endnu et pragtnummer er udkommet. Der er stor ros til redaktionen for nyt design, nye initiativer
og rigtigt gode artikler og beretninger
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Aktivitetsudvalg
Nyt program er udkommet for vinteren. Programmet kan ses i Søhesten ligesom der løbende udsendes nyheds SMS’er og mail.
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Kabysudvalg
Ny forpagter er vel installeret og alle har taget godt i mod Jannik. Der er nye retter på kortet så alt
ånder fred og idyl. Vi har igen talt om stolenes holdbarhed og vil se på alternativ så en løbende udskiftning kan evt. blive aktuel.
Tak fra formanden til de der har fået det hele til at gå op. Også mange tak til Knud Sant for at bistå
Jannik i den vanskelige opstart. Der er blevet tryllet på mange fronter til alles store tilfredshed.
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Sejladsudvalg
Eneste input er Knarrstævne der er det 50. Vi forventer noget ekstra festivitas i denne anledning.
Bestyrelsen koordinerer med Johannes.
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Ungdomsudvalg
I tillæg til Niels ’s beretning i Søhesten kan nævnes:
Deltagelse for Optier i:
Herbstpokal Schwerin med 9 deltagere og en 9. plads til bedste Sletten sejler ud af 200 deltagere.
Opti Team Cup Berlin 2018 med 2 fine pladser.
Halloween CUP 2018 I Torbole Italien med 240 sejlere. Carl Emil #5, Johan Ø #9 og Johan H # 19.
Herefter er der stævner i Malmø, på Mallorca 3-10 december, og igen i det nye år i uge 4 i Spanien
og uge 7 i Spanien.
Træningssamarbejdet for alle klubber i det Nordlige Øresund er kommet godt i stand. Samarbejdet
er for de større joller (>Optimist).
Planen er, at der holdes træningspas for jollerne i weekenderne og også kapsejladser om søndagen.
Lars Gandrup har en stor ære for ovenstående. Lars er således oplægsholder på Dansk Sejlunions
klubkonference. Også datteren Caroline deltager med et indlæg om samarbejdets succeser.
Der er afholdt møde med kommunen om fremtiden for foreningshuset og arealerne omkring. Bådeklubbens ønsker er stadig, at få tørreplads i kælderen, samt baderum på førstesal. Ligeledes fastholder vi vores ønske om, at der indrettes et opholdsrum og skolestue på førstesalen. Her kan de
mange ungdomssejlere mødes inden og efter sejlads, klæde om og opbevare deres udrustning.
Kommunen fastholder baderum i kælderen, hvorfor det bliver nødvendigt med et skur til tørring af
sejl. Kommunen går nu i gang med at undersøge godkendelsesforhold for at opføre et skur.
Bestyrelsen har besluttet, at vi indhenter tilbud fra en arkitekt på en skitsering af skur, der opfylder
Bådeklubbens behov.
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Teknisk udvalg
Ingen input
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Kajaksagen
Ingen input
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Materiel vand
Ingen input

10 Økonomi
Økonomien ser stadig fornuftig ud. Vi forventer en god reserve når regnskabet for 2018 gøres op.
Vores stigende ungdomsaktiviteter trækker ekstra på kontoen for trænerlønninger. Derimod er udgifterne lave på vedligeholdelse af huset.
Kontingenter er en anelse højere end sidste år. Så alt i alt fornuftigt også set i relation til, at vi har
finansieret købet af Kabyssens inventar.
11 Sikkerhedspolitik
Ingen input
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12 Evt.
Der er ingen nyheder i forhold til Fonden Sletten Havns forlængelsen af Nordmolen, der støttes af
bestyrelsen.
13 Næste møde
Onsdag den 12. december
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