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1. Valg af referent
Erik
2. Sejladsudvalget
Referat af mødet med formandskabet i Nivå Sejlklub onsdag eftermiddag.
3. Aktivitetsudvalget
Eriks forslag om Sehested – evt. sammen med andre klubber – Erik har kontaktet og venter tilbagemelding.
4. Kabysudvalget

5. Ungdomsudvalget
Hvordan går det med renoveringen af 29’erne?
Eva orienterer om udviklingen i sagen om skur til opbevaring af vådt grej
6. Teknisk udvalg
7. Kajak
8. Materiel
Nye ansøgninger?
9. Økonomi
10. Sikkerhedspolitik
I forlængelse af beslutningen på generalforsamlingen skal der tages stilling til, hvad vi gør angående
kajakker og andet grej. Er nogen villig til at overtage kajakafdelingen, eller skal vi sælge til markedspris?
11. Forberedelse generalforsamlingen
Indkaldelse er udsendt rettidigt. Per Brinck-Lund har sagt ja til at være dirigent.
Der er indkommet et forslag fra Leif Henriks om, at man skal have bopæl i Fredensborg Kommune for
at kunne stille op til bestyrelsesvalg.
Udvalgene bedes give input til formandens beretning senest ultimo februar!
12. Eventuelt
13. Næste møde
Onsdag d. 10. april 2019, kl. 19:30

REFERAT
Per Brinck-Lund, der skal være dirigent på generalforsamlingen, deltager i mødet.
1. Valg af referent
Erik
2. Sejladsudvalget
Der har været møde med Nivå Bådelaug, hvor Eva og Per deltog. Sletten Bådeklub vil ikke være en del
af en evt. uoverensstemmelse i Nivå mellem den oprindelige sejlklub Nivå Bådelaug og det nye Sejlcenter Nivå. Eva præciserede således, at mødet alene handlede om at skabe rammerne for onsdagssejladserne i 2019. Vi foreslår, at der holders møde mellem Sletten Bådeklub, Nivå Bådelaug og Sejlcenter Nivå med det ene formål at samle sejlerne omkring onsdagssejladserne. Sejladsudvalget foreslår møde om sikkerhed til søs d. 6. juni inden ferien starter Vi afventer referat fra mødet i Nivå inden
vi foretager os yderligere.
Dommer ved Knarr jubilæumsstævne er fundet. Det er Jan H. Madsen fra KDY.
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3. Aktivitetsudvalg
Der er p.t. ikke noget nyt i Sehested foredragsarrangement. Erik Rykker
Planerne er på plads for foråret. St. Patrick er annonceret, men det kniber gevaldigt med tilmeldinger.
Program for forårets øvrige aktiviteter vil fremgå af næste nummer af Søhesten.
4. Kabysudvalg
Kabyssen er velfungerende efter Janniks tiltrædelse i efteråret. Omsætningen er stabil og følger budget.
5. Ungdomsudvalg.
Der er pt. Intet nyt om etablering af skur på foreningshusets grund.
Ungdomsudvalget vil gerne samarbejde med sejladsudvalget om det planlagte sikkerhedskursus.
29 projektet er igangsat og skrider planmæssigt fremad. Omkostningerne ser ikke voldsomme ud.
Budget for ungdomsafdelingen forventes afsluttet i uge 11.
29’erne har nu fuld booket kalender for den kommende sæson.
Der holdes møde i Ungdomsudvalget omkring synlighed af sponseringer i talentsammenhæng.
493 Optisejlere er samlet i Bodrum i Tyrkiet. 6 Sletten sejlere deltager med Carl Emil som nr. 10 p.t.
I Oman deltog 2 sejlere fra Sletten Opti. Victor nr. 23 og Johan 24.
Palamos i Spanien blev Carl Emil nr. 26 ud af 594.
Winner Clinic afholdt med deltagelse af tre sejlere fra Sletten.
Carl Emil er i år kommet på Winner Team, et eksklusivt team af de tre bedste opti sejlere fra Danmark, samt andre top-sejlere fra resten af verden. Dette er 2. gang, at en sejler fra Sletten er med på
dette fornemme team. Deltagere på Winner Team får en helt ny Winner-optimist stillet til rådighed
for den kommende sæson.
Cacao sejladserne fortsætter for 5 sejlere hver lørdag.
Ungdomsafdelingen vil gennemgå lister med deltagere, for at sikre at der er betalt kontingent for alle.
Lars kan berette at, TFZ fortsætter på 3. sæson.
I tillæg er der nu gennem Helsingør Elite mulighed for Sletten sejlere at komme med på morgentræning i Espergærde.
Den fælles vintertræning for Feva og Zoom fortsætter fra Skovshoved med op i mod 30 sejlere.
Et Øresundsmesterskab er under etablering. Første omgang arrangeres 23.-24. marts.
En sommercamp arrangeres i den første uge af sommerferien. Der bliver flere arrangementer med
forskellige bådtyper i løbet af ugen.
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29'er miljøet. Setup overvejes for denne sæson. Det er forventeligt at op mod 10 af de ældste af
dagens opti A-sejlere vil skifte over til 29'er i løbet af 2019.
Dagens 29'er team træner i KDY Talentcenter, og upcomming 29'ere vil fremover træne i Snekkersten
i et TFZ samarbejdsregi.
Der er overordnet set sket ganske meget i træningsfællesskabet i hele regionen, og dette udvikler sig
hastigt i en meget positiv retning.
6. Teknisk Udvalg
Kommunens tilbud om energicheck er gennemført og resultatet afventes.
Arbejdslørdag er under planlægning. Herunder hvem der assisterer ved renovering af fronten på
klubhuset.
7. Kajaksagen
Intet nyt
8. Materiel
Det er mere og mere tydeligt, at kommunen skærer i budgettet for støtte til kommunes klubber.
Senest er der sat begrænsninger på støtte til investering i materiel. Dette tydeliggør behovet for
afsøgning af andre sponseringsmuligheder.
9. Økonomi
Årsregnskab er færdigt og godkendt af revisorerne. Resultatet betragtes som tilfredsstillende.
10. Sikkerhedspolitik
Ungdomsafdelingen har lovet at tage initiativ til et sikkerhedsarrangement med Trygfonden.
Koordineres med Johannes’ Søsikkerhedsdag senere på foråret.
11. Forberedelse til generalforsamlingen d. 13. marts
Generalforsamlingen er under forberedelse, og vil på sædvanlig vis blive afholdt i god ro og orden
under Pers ledelse.
12. Eventuelt
13. Næste møde
Onsdag d. 10. april 2019, kl. 19.30
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