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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
11. Eventuelt
12. Næste møde
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Valg af referent
Erik
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Sejladsudvalget
Alt ånder fred og idyl. Samarbejdet er fungerende alle parter imellem i Nivå. Der er afslutning for onsdagssejladserne fredag d. 4. oktober i Sletten
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Aktivitetsudvalg
Der er arrangeret foredrag med Torsten Vorre, som deltog i SAS Baia Viking, Whitbread round The
World race 1986-1986.
Dato fastsat til torsdag d. 3. oktober.
Åleaften, samt andespil er under etablering og annonceres i næste nummer af Søhesten
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Kabysudvalg
Knud Sant redegjorde for Kabyssens økonomi, der jo tidligere var en smule kritisk fsv. angår overskud.
På nuværende er der et vist overskud, men trods den store arbejdsindsats der lægges for dagen fra
Janniks side, er resultatet stadig ikke tilfredsstillende.
De poster, der afviger fra budget, er blandt andet sponsering fra Kabyssen til klubben. Årsagen er, at
der nu betales for al vin i forhold til tidligere, hvor det kun var husets vin, der var pålagt sponsering.
Lønninger er også steget grundet tidligere lønrefusion til en medarbejder, der nu er fratrådt. Det belaster regnskabet med omkring kr. 100.000.
Fremtidsudsigterne for 2. halvår er en noget større omsætning og dermed også bedre indtjening.
For at forbedre økonomien er der flere tiltag, der nu vurderes af bestyrelsen.
Foreløbig har bestyrelsen sagt OK til at sætte prisen på en karaffel vand til kr. 15 for en liter.
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4.1. Søhesten
Forberedelserne er gået i gang og så småt tegner der sig et billede. Meeeen der mangler materiale fra
de mange mesterskaber, Sletten Bådeklubs ungdom har deltaget i.
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Ungdomsudvalg
Rekord mange sejlere har i år repræsenteret Sletten ved internationale mesterskaber NM, EM & VM i
løbet af sommerferien i optimistjolle, E-jolle og 29er.
• E-jolle EM i Faaborg flot podieplads / sølv til Jonas (68 deltagere). Et kæmpe stort tillykke til Jonas.
• 29er VM i Polen. Esther og Silje sejlet sig til en 106 plads (175 deltagere).
• Optimist EM i Frankrig Johan H sejlede sig til en 24. plads (bedste danske placering), Johan Ø en 34.

plads og August en 45. plads. Vores svenske ØOA-venner fra MMS Malmø, som i vinter har trænet
sammen med os sejlede sig til Leo 13. plads og Philip 62. plads (176 deltagere).
• Optimist VM på Antigua Caribien sejlede Carl Emil sig til en 57. plads (bedste danske place-

ring), Mikkel en 92. plads og Victor 120. plads (255 deltagere).
• Optimist NM i Norge sejlede Vitus sig til en 8. plads, Jonathan 9. plads, Magne 24. plads, Nor-

man 62. plads (72 deltagere).
Et stort tillykke med præstationerne til alle 13 lovende unge Sletten-sejlere, som vi glæder os til at
følge i årene fremover.
13 unge fra kommunens sommerferieevent var i Sletten, og det har givet 3 nye sejlere til
Opti Cny holdet.
Den meget store aktivitet med at deltage i mesterskaber har desværre gjort, at vi heller ikke i år
har haft mulighed for at arrangere sommerlejr i Nykøbing Sjælland.
Der er et generationsskifte på vej blandt vores Opti sejlere, hvorfor ungdomsudvalget har lagt hovedet i blød for at finde nye muligheder for at fortsætte sejladsen.
Dette har udmøntet sig i en plan for dels den sportslige udvikling, men lige så vigtigt også det økonomiske grundlag for dette. Første, og meget imponerende resultat, er en sponsering fra
Conectivo Holding med kr. 900.000 over de næste 3 år. Et helt fantastisk fundament for udviklingen over de næste mange år.
Videre vil ungdomsudvalget arbejde på at få sponseringer på plads for drifts- og trænerudgifter.
For at dække driftsomkostningerne vil der blive brugerbetaling på et helt andet niveau, end hvad der
har været kendt fra Opti. Dog ikke i et niveau der er afskrækkende i forhold til så mange andre sportsgrene og lignende tilbud fra andre sejlklubber.
En ganske stor udfordring er pt. at finde trænere til 29ér klassen. Dog lysner det da vi nu har krogen i
en træner, der må overbevises om at blive i Sletten i mange år.
Bestyrelsen anerkender ungdomsudvalgets planer. Bestyrelsen er tilfreds med, at driftsudgifter følger
aktiviteterne, således at udgifterne ikke løber løbsk og dræner klubbens kasse.
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6 Teknisk Udvalg
Gasinstallationen til klubhuset er meget dårlig og er under udbedring. Udgift på ca. kr. 10.000 er godkendt.
Facaden på Kabyssen har fået en gennemgribende renovering og blevet meget flot.
Der påtænkes en lille terrasse bag ved isboden med et bord eller to, hvor is kan nydes. Dette vil i givet
fald være et projekt til 2020.
7 Kajaksagen
Udlån er gået i stå, men der er flere udlejninger af ”lager” plads. Bestyrelsen anbefaler, at de tre sidste
kajakker sælges til medlemmerne hvis der er interesse evt. via annonce i Søhesten
8 Materiel
Der er en ny RIB på vej som erstatning for den for nyligt solgte. Med kommunens tilskud samt salgspris
for den gamle er udgiften ganske lille for klubben.
9 Økonomi
Økonomien følger budget og forventninger. Ingen uforudsete udgifter er indløbet!
10 Sikkerhedspolitik
Behandles på næste møde.
11 Eventuelt
Standernedhaling lørdag d. 26. oktober kl. 12.00
12 Næste møder
Tirsdag d. 10. september
Onsdag d. 9. oktober
Onsdag d. 13. november (Eva afbud)
Onsdag d. 11. december
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