Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat af 56. bestyrelsesmøde onsdag d. 9. december 2018
Følgende deltog i mødet:
Bestyrelsen

Navn

Email

Formand

Eva Hofman-Bang

Eva.hofman.bang@gmail.com

Kasserer

Erik Møller-Madsen

emm@canon.dk

Bestyrelse

Thomas De Leeuw

auto@hannahdeleeuw.dk

Bestyrelse

Per Holmgaard

Per.holmgaard@lexmark.dk

Bestyrelse

Rita

1rita.johnsson@gmail.com

2. Suppleant

Lars Gandrup Petersen

lgp@clipper-group.com

Sekretær

Susanne Barnewitz

susannebarnewitz@yahoo.dk

Udvalg

Johannes Kildeby

jok@niras.dk

Afbud:

Peter Krarup

npk@krarups-snedkeri.dk

Referat
1. Referent
Per
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Søhesten
Susanne og Rud er som vanligt på udkig efter nyt stof til næste nummer.
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Aktivitetsudvalg
- Jazz arrangement den 17. januar.
- Susanne efterlyser personer der kunne holde foredrag om sejlads eller andet af interesse for de
sejlende medlemmer af klubben.
- Eva forslog at Susanne kontakter Otto Vang for at holde foredrag om deres lange sejlads hjem
med deres nye motorbåd. Og måske Jesper Norsk for at fortælle om SAS Baia Viking.
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Kabysudvalg
Knud Sant og Jannik orienterede om den første måned med Jannik som forpagter.
Jannik har den første måned arbejdet 340 timer, hvilket gav lidt bekymring fra bestyrelsen.
Knud beretter om en omsætningsstigning på 10%, sammenlignet med samme måned sidste år. Og
at samtlige medarbejdere nu er ansat på overenskomstmæssige vilkår, hvilket bestyrelsen sætter
pris på.
Banken er tilfreds med resultatet og har ikke behov for at følge driften nærmere, medmindre tingene ændrer sig.

Klubbens formand og kasserer vil løbende blive orienteret om regnskabet for kabyssen.
Alle leverandøraftaler er i det store hele videreført på samme vilkår, der er dog skiftet elleverandør til Ørsted.
Aftalen med Frisko om ishuset er endnu ikke på plads, da Frisko bla. ønsker at Jannik hæfter personligt. Knud leder forhandlingen med Frisko og vil holde bestyrelsen underrettet.
Det er ligeledes konstateret, at pælene under ishuset er slidte/rådne, dette forhold skal også afklares inden Jannik vil overtage forpagtningen af ishuset.
Der var usikkerhed i bestyrelsen om hvem der er ansvarlig for bygningen til ishuset, Rita vil spørge
nogle ældre medlemmer om de er klar over ejerforholdet.
Rita spørger om hvor mange pladser forpagteren kan reservere. Per svarer, at der kan reserveres
mellem 30 - 40 pladser.
Jannik har ønsket at forhøje prisen på dagens ret med 5 kr., hvilket blev enstemmigt vedtaget.
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Sejladsudvalg
Johannes beretter om Knarr stævnet 2019 som er 50 års jubilæum, det bliver vedtaget at klubben
vil byde på Champagne eller lignende samt invitere pressen.
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Ungdomsudvalg
Lars fortæller om stor aktivitet som altid.
Zoom, Feva, 29ér og Laser træningen på tværs af klubberne er en stor succes.
Der planlægges en bustur til Oure efterskole i 2019.
Sejlklubberne på Øresund mødes en gang om måneden for at tale om udvikling, dette har vakt interesse hos DS, som vil deltage med udviklingen af trænere mm.
Sundkredsen genopstår i 2019 med mesterskaber, der vil blive afholdt over 3 weekender.
Ligeledes fortsætter samarbejdet med Sletten, Nivå, Espergærde og Snekkersten.
Der mangler ungdomspotentiale til TFZ joller næste år, Lars vil vurdere om nyt udstyr vil afhjælpe
dette.
Niels Ole har foreslået at 29’er flåden opdateres, Linda og Jens Bøjsen vil se på dette, de vil bruge
UK Sails gamle lokaler til denne renovering. Der vil komme et overslag fra Niels Ole hvad dette vil
koste.
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Teknisk Udvalg

8

Kajaksagen

5

Materiel vand
Thomas kan fortælle at kommunen har givet afslag om tilskud til nyt materiel.
Der stilles forslag om at søge Nordea Fonden om midler. Ungdomsudvalget vil udfærdige en ansøgning.
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Økonomi
Økonomien er stadig fornuftig med en kassebeholdning på 300.000kr
Der stilles forslag om at afskaffe medlemskort.
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Sikkerhedspolitik
Ungdomsafdelingen tager initiativ til at forbedre sikkerhed i forbindelse med træning og arrangementer. Trygfonden stiller med undervisning og demonstration.
Det bliver forslået at dette bliver et fælles arrangement for alle afdelinger i klubben.
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Evt.
Invitation til nytårskur, Eva indsamler navne og udsender invitation.
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Næste møde
Budgetmøde den 5 januar inden nytårskuren
Bestyrelsesmøde den 9 januar.
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