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1. Referent
Erik
2. Nyt fra Formanden
Evaluering af Nytårskur og Nytårsfrokost
Alle er tilfredse med form, indhold og bespisning.
WASA er sendt til reparation, og vi afventer pris. Kan vores forsikring evt. dække? EMM undersøger
3. Søhesten
Materiale er under indsamling til næste udgave. Der udtrykkes stor tilfredshed med det nye layout
og naturligvis indholdet.

4. Aktivitetsudvalg
Der er snart udsolgt til Jazzsaften den 17. januar. Plan om torskegilde i februar. Sct. Patriks Day den
22. marts er under planlægning, men endnu ikke bekræftet.
Foredrag med Nicolai Sehested, Volvo Ocean Race under overvejelse. EMM undersøger.
Der arbejdes med at få flere interviews i Søhesten med sejlernes oplevelser på havet.
5. Kabysudvalg
Forretninger kører bedre end forventet, synes Janik. Gæsterne er yderst tilfredse med bespisningen.
Der er planer om at købe stole til 1/3 af Kabyssen. Afventer kommunalt tilskudstilsagn for igangsætning.
6. Sejladsudvalg
Ingen input.
7. Ungdomsudvalg
SlettenCup planlagt til 18. august. Klubmesterskaber 31. august.
29’ere, der er i dårlig stand, kommer på ”værft” i Ulmann’s tidligere sejlloft, hvor der mulighed for
istandsættelse. En del Optier er til reparation hos Winner i Faaborg. Budget fra Ungdomsudvalget
skal godkendes inden igangsættelse.
Vintertræningen kører videre, så længe vandet ikke er hårdt!
En del Optier har været på Mallorca og i Grækenland og skal snart til Spanien.
29’ere tager til Palma i februar for at træne. Der er således ualmindelig megen aktivitet, set i relation til årstiden.
Planerne om et skur skrider langsomt frem. Kommunen er interesseret i et skitseforslag, hvorfor vi
beder en arkitekt om et skitseforslag med et budget for udarbejdelse på kr. 5.000,-. Efterfølgende
dialog med kommunen er igangsat af Eva.
8. Teknisk udvalg
Næste store opgave er planlægning af arbejdslørdag, der er lørdag den 13. april kl. 08:00.
Renovering af fronten mod havnen forventes gennemført i løbet af sommeren.
9. Kajak
Ingen aktivitet siden sidst.
10. Materiel vand
Der kom afslag fra kommunen på hjælp til en RIB mere. Vi søger igen på et senere tidspunkt, så vores udskiftningsfrekvens kan opretholdes. Alternativ sponsering overvejes. Evt. også til andre investeringer.
Der vil være RIB’s i vandet, så længe det ikke fryser, for at assistere i træningen af ungdomssejlerne.
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11. Økonomi
Klubbens økonomi følger budgettet og der har ikke været uventede udgifter. Vi afventer kommunens tilskud, hvorefter vi budgetterer årets aktiviteter.
12. Sikkerhedspolitik
Ungdomsafdelingen har lovet at tage initiativ til et arrangement med Trygfonden, der fokuserer på
sikkerhed.
13. Generalforsamling 13. marts
Der er forslag til æresmedlem og fiduspokalen. Øvrig planlægning kommer.
14. Evt.
15. Næste møde
Onsdag den 6. februar kl. 19.30.
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