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1. Valg af referent
Eva
2. Sejladsudvalget
Gorm har meddelt, at en kapsejladsbøje havde revet sig løs, men blev fundet i Råå og hentet af Gorm
ved hjælp af en RIB.
3. Aktivitetsudvalget
Udvalget har planlagt følgende:
Oktober: d. 3. diasshow v. Torsten: ”Tag med SAS Baia Wiking på Whitbread round the world race
1985-1986” og d. 10. Ålegilde
November: d. 5. Andespil og d. 21. Vildtaften med efterfølgende jazz
December: d. 7. Jul for voksne
Januar: Cocktails og snacks en fredag 20.30
Erik prøver endnu en gang at kontakte Sehested med henblik på et arrangement

4. Kabysudvalget
Det vedtages, at vinprisen kan hæves til kr. 110. Ved seneste møde blev det vedtaget, at der kan opkræves kr. 15 for en karaffel vand. Per meddeler dette til Jannick.
5. Ungdomsudvalget
J70 besætningen har opnået en 3. plads i sejlsportsligaen – meget flot præstation – og kommer nu
over i 1. division.
Der deltog ikke så mange B-sejlere i Sletten Cup, men vi har 10 nye C-sejlere i år.
Vi skal huske at uddele flyers på skolerne og sætte plakat op ved sæsonstart næste år.
Linda, Niels, Lars og Kasper Meisner bedes sætte sig sammen og fordele opgaverne, så der er opbakning til alle vores bådtyper.
Ved Sletten Cup havde vi 5 deltagere i 29’er, 6 i opti A, 2 i opti B og 4 i opti C af i alt 64 sejlere.
Referenten kan tilføje, at det var et rigtig fint stævne – trods regnen til sidst.
Ved klubmesterskabet d. 8.9 blev Kamille årets kammerat, Daniel årets fighter og Vitus årets ungdomssejler.
Resultater af klubmesterskab:.
Opti A: Vitus, Johnny, Viktor, Norman og Aron
Opti B: Magnus
Opti C: Emma, Kamille, Daniel og Peter
Formanden beder om, at alle større arrangementer kommer i klubkalenderen, og at hun får en kopi af
invitationerne – især når arrangementer flyttes!
29’er har klubmesterskab d.5. og 6. oktober, hvor der også holdes båddåb (d. 5. oktober kl. 16).
Det går i øvrigt fint med 29’erne. Der trænes forskellige steder, indtil vi har fået fast træner i Sletten.
Der er gode rammer for udviklingsmiljøet.
Opti’erne og Europajolle deltager i DM i næste weekend.
Eva meddeler Niels og Lars, at mødelokalet kan anvendes af ungdomsafdelingen om eftermiddagen til
omklædning, med mindre der er booket møde.
6. Teknisk udvalg
Der rykkes for at få gasinstallationen i orden inden vinter.
7. Kajak
Vi har 9 ”lejere” i stativet. Flere har ikke betalt og rykkes igen!!!
I næste nr. af Søhesten sættes de 3 sidste kajakker til salg for kr. 1.000 pr. stk.
8. Materiel
Den nye RIB byttes efter aftale til jul til en rød RIB (ikke på grund af julen!). Den er betalt via kommunalt tilskud (som desværre er mindre end tidligere) og erstatning for skadet optimistjolle.
9. Økonomi
Vi har lidt flere medlemmer end på samme tid sidste år. Der er lidt afgang i mellemgruppen. Nye medlemmer er overvejende pensionister, hvilket er fint nok, men der skal helst også komme nye unge og
yngre.
Annette har meddelt, at hun gerne vil stoppe som regnskabsfører, fordi hun har meget at se til.
Eva spørger Birgit Stougaard, om hun vil overtage tjansen. Kassereren laver årsregnskab og skriver ansøgninger til kommunen ultimo september.
Erik undersøger mulighederne for at etablere Mobile Pay og bestiller kontonummer til 29’er leje.
I øvrigt ser regnskabet fornuftigt ud sammenlignet med samme tid sidste år.
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10. Sikkerhedspolitik
11. Eventuelt
Besætningen på projekt facade vil afholde en fest. OK.
Per genoptager søgning efter nye stole til klubhuset (Lomax og Ikea er nævnt som muligheder).
12. Næste møde
Onsdag d. 9. oktober kl. 19.30.
Referent
Eva Hofman-Bang
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