Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde nr. 65 den 13. november 2019
Følgende deltog i mødet:
Bestyrelsen

Navn

Bemærkning

Email

Formand

Eva Hofman-Bang

Afbud

Eva.hofman.bang@gmail.com

Kasserer

Erik Møller-Madsen

emm@canon.dk

Bestyrelse

Lars Gandrup Petersen

lgp@clipper-group.com

Bestyrelse

Per Holmgaard

Bestyrelse

Rita Johnsson

1. Suppleant

Peter Krarup

Afbud

npk@krarups-snedkeri.dk

2. Suppleant

Thomas De Leeuw

Afbud

auto@hannahdeleeuw.dk

Sekretær

Susanne Barnewitz

Udvalg:

Afbud

Per.holmgaard@lexmark.dk
1rita.johnsson@gmail.com

susannebarnewitz@yahoo.dk
Ikke inviteret

Kabys

Karsten Frese

frese@mbuna.dk

Sejlads

Jannik Pedersen

Jannik_mp@hotmail.com

Onsdagssejlads

Johannes Kildeby

jok@niras.com

Teknik.

Gorm Arildsen

Ga@koda.dk

Presse

Peter Krarup

npk@krarups-snedkeri.dk

Ungdomssejlerne

Rud Kofoed

rud.kofoed@orange.fr

Ungdomssejlerne

Linda Serup-Simonsen

linda.cerup.simonsen@gmail.com

Niels Ole Sloth

niels@assurancepartner.dk

Referat
Udvalgene ikke repræsenteret i dette møde
1

Valg af referent
Rita
Erik orienterede om følgende:
Ifølge Eva intet nyt om jolleskuret, vi må spidse pennen overfor kommunen.
Ej heller noget nyt om moleudvidelsen, men der er møde i havnebestyrelsen ultimo november.

2

Sejladsudvalget
Der er blevet afholdt et protestmøde gr. indgiven klage fra Per Henriks ang. ureglementeret ændring
af Savage Roses målebrev. Resultatet blev en diskvalifikation af omhandlende sejladsresultat.
Iflg. Gorm foretages en evaluering af onsdagssejladserne før planlægning af ny sæson.

3

Aktivitetsudvalg
Der er p.t. ikke noget nyt om Sehested foredragsarrangement, Erik rykker.
Susanne:
Vildtaftenen fuldt optaget med en del på venteliste.
Julearrangementet for voksne, her går det meget langsomt med tilmeldingen.
Søhesten, måske skulle vi overveje at udsende pr. mail til de, der tilkendegiver at de ønsker at fravælge
den trykte udgave. Vi ville dermed spare trykning og porto.

4

Kabysudvalg
Iflg. Per har prisjusteringen givet et godt resultat.
Mht betaling af vand, har der været stor utilfredshed fra medlemmernes side.
Der har været stor tilfredshed med div. arrangementer i klubregi.
Hvordan går det med indkøb af stole til gobelinsalen, Per ?

5

Ungdomsudvalg
Vintertræningen er i fuld gang hver weekend for 29, E-joller og optimister
Erik, Eva og Rita fra bestyrelsen deltog sammen med forældre fra ungdomsafd. i kommunens fejring af
Årets sportspris, og desværre for SB var det Fåreavlerforeningen i Nivå, der blev den glade vinder.
Vores unge medaljetagere blev belønnet med en biografbillet overrakt af Thomas Lykke iført fuld ornat.
Vi er blevet spurgt om mulighed for økonomisk støtte til div. sejladsudgifter på i alt 17.800,00 kr. til
Vitus, hvilket vi har givet tilsagn om.

6

Teknisk Udvalg
Peter bedes udføre følgende på handicaptoilet:
Vandhane og spejl over vask skal enten repareres eller udskiftes.
Skabe indkøbes og opsættes på væg over børnestolene. Papirruller mm kan herefter flyttes fra skab
under printer.
2 nye postkasser er også tiltrængt.

7

Kajaksagen
De 3 kajakker er blevet afsat til 1.500, 00 kr./stk. til medlemmer, som indsætter beløb på SB konto.

8

Materiel
Thomas træder ud af dette udvalg og ind kommer Morten Blom.

9

Økonomi
Går efter det budgetterede.

10 Sikkerhedspolitik
Erik indkalder til møde, hvor vi sammen kan opsætte rammer, samt aftale evt. kurser.
11 Eventuelt
Måske lidt tidligt, men generalforsamlingen er lige om hjørnet, så tænk over mulige, kommende bestyrelsesmedlemmer og eventuel fiduspokalmodtager.
Ligeså hvem vi skal invitere til nytårskuren.
12 Næste møde
Onsdag d. 11. december. Skulle vi lade udvalgene rapportere inden mødet, og i stedet fokusere på
klubbens visioner og mærkesager i 2020, eksempelvis udenoms arealer på land og i vandet. Og hvilke
øvrige områder vi skal investere ressourcer i.
2

