Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat af 61. bestyrelsesmøde, tirsdag d. 7. maj 2019
Følgende deltog i mødet:
Bestyrelsen

Navn
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Formand

Eva Hofman-Bang (afbud)

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
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Rita Johnsson

1rita.johnsson@gmail.com

1. Suppleant

Peter Krarup (afbud)

npk@krarups-snedkeri.dk

2. Suppleant

Lars Gandrup Petersen

lgp@clipper-group.com

Sekretær

Susanne Barnewitz

susannebarnewitz@yahoo.dk

Aktivitet

Karsten Frese

frese@mbuna.dk

Kabys

Jannik Pedersen (afbud)

Jannik_mp@hotmail.com

Sejlads

Johannes Kildeby (afbud)

jok@niras.com

Onsdagssejlads

Gorm Arildsen

Ga@koda.dk

Teknik

Peter Krarup (afbud)

knpk@krarups-snedkeri.dk

Presse

Rud Kofoed (afbud)

rud.kofoed@orange.fr

Ungdomssejlerne

Linda Serup-Simonsen (afbud)

linda.cerup.simonsen@gmail.com

Ungdomssejlerne

Niels Ole Sloth

niels@assurancepartner.dk

Udvalg:

Erik kunne konstatere, at referat 60 (iflg. Susanne) fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt.
1. Valg af referent
Rita
2. Sejladsudvalget
* Gorm kunne fortælle, at kapsejladsbøjerne er på plads med møje og besvær.
Niels ”Flid” og Gorm har i samarbejde fundet frem til en nemmere løsning.
* Susanne opdatere hjemmeside efter Gorms tilretning af samme.
3. Aktivitetsudvalget
* Eriks forslag om Sehested: Erik har kontaktet og venter på tilbagemelding.
* Af planlagte arrangementer er grillaften, dato ?, Sommerfest, d. 16. aug.
* Karsten: HUSK ved planlægning af arrangementer i klubhuset, at respektere reglerne om at kontakte
Jannik (kabyssen) og Per (kabysudv.)

Side 1

4. Kabysudvalget
* Per udtrykte der var stor tilfredshed med den økonomiske situation, men bekymring ang. ansættelse af ny kok.
* Jannik kom med nyt oplæg ang. menukortet, ham ønsker at tilføje en dagens ret + dessert, som et
nyt tilbud på tavlen. Dette blev accepteret.
* Aftalen med Frisko is ang. ishuset er på plads.
5. Ungdomsudvalget
* Niels: drama på hjemturen fra Gardasøen med trailer fyldt med både og grej. Traileren var ikke forsvarligt monteret til bilen, så den blev tabt. Gudskelov ingen personskader, -kun materielle skader.
Stor hjælpsomhed fra italiensk side, knap så god en oplevelse med vore egne hjælpere.
* Gode sejladser i Kaløvig, fine placeringer
* Budgetplanlægning ang. ungdomssejlerne, vi skal fremadrettet finde økonomi/struktur til alle 29
sejlerne, vi har behov for min. 2 mere.
Niels Ole vil godt komme med overordnet plan/oplæg med evt. højere jolleleje, ansvarsforsikring mm
* Lars og Susanne prøver at få samlet 29-pigesejlere i Øresund til en komsammen i SB. Vores piger vil
stå for selve arrangementet, når datoen er fundet.
6. Teknisk udvalg
* Arbejdsdagen i klubben gik fint, nu varmer vi op til facade renoveringen.
* Anders Bilde og Rita efterspænder bolte og afskærer endetræ på rækværket på terrassen.
7. Kajak
* Sletten havkajakklub holder åbent hus arrangement søndag, d. 12. maj 19, Jesper, medlem af deres
bestyrelse inviteret Sletten beboerforeningsmedlemmer på deres generalforsamling i søndags, så jeg
tog chancen og spurgte om invitationen også gjaldt SB medlemmer. Det syntes han var en fin ide, så
Susanne sender deres opslag ud pr. mail.
8. Materiel
Ingen kommentarer
9. Økonomi
* Den kører fint iflg. Erik
*Økonomi ang. ungdomsafd., se under pkt. 5
10. Sikkerhedspolitik
Ingen kommentarer
11. Eventuelt
* Havnen har pålagt bådejerne en elafgift, som ikke har været varslet ?
12. Næste møde
Fredag d. 14. juni 2019, kl. 19.00 på Munkegårdsvej 64 i Kvistgård
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