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1. Valg af referent
Lars
2. Sejladsudvalget
Årets aftenkapsejladser blev afsluttet med et meget vellykket afslutningsarrangement.
Gennem sæsonen er der blevet afviklet mange gode og velarrangerede kapsejladser, med god aktivetet på banen i samarbejde med sejlklubberne i Nivå.
3. Aktivitetsudvalget
Udvalget har planlagt følgende

3. oktober - velbesøgt foredrag om Baia Vikings deltagelse i Whitebread Around the World kapsejladsen i 1985/1986 som blev afholdt af repræsentanter fra besætningen.
Lign. arrangement ser vi gerne gentaget
10. Oktober – Ålegilde
26. Oktober – Standerstrygning
5. November – Andespil
21. November – Vildtaften
4. Kabysudvalget
Der er planlagt statusmøder vedr. driften af kabyssen med deltagelse af Knud, Jannik og Per.
Bestyrelsen bakker op om kabyssens drift og svarer gerne på eventuelt brok og klager fra klubbens
medlemmer vedr. maden m.m. Bestyrelsen modtager naturligvis gerne forslag til forbedringer fra
klubbens medlemmer.
Efter bestyrelsens opfattelse er der en gennemgående tilfredshed med Kabyssens drift, service og den
mad der bliver serveret.
Der er blevet indkøbt et par stole fra Ikea der har været på prøve, og det er besluttet at indkøbe nye
Ikea stole til bordene ved de sydvendte vinduer.
5. Ungdomsudvalget
Klubben har igen i år indstillet en del sejlere til årets fritidsreception, her vil kommunen hylde de atleter som har ydet en særlig indsats og har fået medaljer ved nationale og internationale stævner.
Klubbens A- Optimist hold har vundet sølv til hold-DM i Fåborg.
Esther har vundet Bronze sammen med sin afløser, rorsmand Josefine, fra Aarhus til 29er DM
Jonas Ullmann har vundet guld til DM i E-Jolle.
Ungdomsafdelingen var rigt repræsenteret til sæsonafslutningen og stævnet ”Harboe Cup” i Skælskør. Hvor sejlerne med familier alle overnattede på Gerdrup Gods og fejrede sæsonen med en Gallamiddag lørdag aften. Som noget nyt var Sletten Bådeklub vært på Gerdrup Gods for en middag for
landets 29er sejlere lørdag aften. Dette er med til at styrke de sociale bånd mellem sejlerne på tværs
af klubber og landsdele. Ud fra de tilbagemeldinger vi modtog, var dette en stor succes, som sikkert
gentages til næste år.
29er projektet ”Sletten mod OL” er i fuld gang og nyt materiel tilgår til klubben i løbet af efteråret.
Vintertræningen er på plads for klubbens A-optimister, E-jolle og 29er sejlere og vil foregå i Snekkersten og Hellerup.
C-Optimisterne vil igen i år gentage successen med Kakaosejlads hver søndag.
6. Teknisk udvalg
Klubhusets gasinstallation bliver færdiggjort mandag d. 14. oktober
7. Kajakudvalg
Klubbens resterende 3 kajakker bliver sat til salg til markedspris via næste nummer af Søhesten
8. Materiel
Ny RIB trailer er bestilt og forventes leveret i løbet af oktober 2019. Klubbens ”Opti 8 trailer er stadig
defekt efter uheld i Italien i sommeren 2019. Det overvejes om det kan betale sig at reparere denne
eller om den skal erstattes af en ny og mere fleksibel optitrailer.
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Thomas trækker sig efter tro tjeneste som RIB ansvarlig og Morten Blom har meldt sig som ny Rib ansvarlig. Thomas sætter Morten grundigt ind i arbejdsopgaverne i forbindelse med RIB ansvaret,
Lørdag d. 26. oktober er der arbejdsdag hvor klubbens RIB vil blive rengjort og gjort vinterklar.
Det er planen at trænerene og forældrene i større udstrækning end hidtil skal indrages i vedligeholdelsesarbejdet med klubbens RIBs for at sikre at klubbens RIBs fortsat skal fremstå velholdte og altid
klar til brug.
En stor tak skal lyde fra Bestyrlesen for Thomas’s store indsats i forbindelse med opgaven som RIB ansvarlig for klubbens RIBs og kørende materiel.
Og tak til Morten for at påtage sig denne opgave.

9. Økonomi
Vi har 25 flere medlemmer end på samme tid sidste år.
Annette har meddelt, at hun gerne vil stoppe som regnskabsfører, fordi hun har meget at se til.
Birgit Stougaard har bekræftet at hun fremover vil overtage tjansen ved begyndelse af det nye regnskabsår.
Bestyrelsen takker Annette for hendes store indsats som regnskabfører.
10. Sikkerhedspolitik
Intet at bemærke
11. Eventuelt
Rengøring af klubhusets indgangsparti skal iværksættes
12.
13. Næste møde
Onsdag d. 13. november kl. 19.30.
Referent
Lars Gandrup Petersen
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