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1. Valg af referent
Eva
2. Økonomi
Erik havde orienteret om, at kassebeholdningen er på 225.000 kr. mod 180.000 kr. sidste år ved samme tid. Janniks gæld er nedbragt til 280.000 kr.
3. Strategi
Eva orienterede kort om verserende sager i Fonden. Aksels lejekontrakt med havnen udløber og skal
fornyes pr. 1.1. 2020. Dette forhandles der om. Fiskerne ønsker at kunne sælge fisk fra kutterne via
Havfriskfisk.dk.
Moleforlængelsen: Der har været afholdt orienteringsmøde for de høringsberettigede beboere. Nu
afventes VVM-redegørelsen.
Skur til grej – kommunen har meddelt, at der endnu ikke er afholdt møde om skuret med Bevarings-

udvalget for Sletten. Mødet var ellers planlagt til 9. dec. 2019.
Johannes har sagt ja til at være behjælpelig med det tekniske i forbindelse med evt. planlægning og
projektering af processen og indhentning af nødvendige godkendelser til at udvide terrassen mod syd.
Hvis finansieringen er på plads, sættes processen i gang.
Ønsket om etablering af badebro sættes på stand by.
Generalforsamling 2020
.
På valg 2020:
Kasserer
Erik, som desværre har meldt flytning
2 bestyrelsesmedlemmer
Per, som desværre ikke kan genvælges og Rita
2. suppleant
Thomas, som ikke ønsker genvalg
2. revisor
Ingemann – vi gætter på genvalg
Der skal altså findes to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Gorm har givet tilsagn om at stille op som kasserer. Per og Eva kontakter andre emner.
Ungdomsudvalg:
Linda har meddelt, at hun træder ud af ungdomsudvalget. Erik og Eva tager en snak med Niels om at
reorganisere ungdomsudvalget, hvor blandt andet Kasper Meisner Nielsen (optileder) og Lars kommer
med. Niels organiserer udvalget.
Knud Sant har generøst stillet sin genaker til X-40’eren til ungdomsudvalgets rådighed, således at forstå, at provenuet fra et salg af genakeren tilfalder udvalget, hvis udvalget står for salget. Det gør udvalget gerne og takker for den flotte gestus fra Knuds side!
Tanken om et ideudvalg modificeres, således at Eva kontakter et emne til at stå for orden i jolleskuret.
Der trænger voldsomt til, at en person bliver ansvarlig. Thomas er behjælpelig.
Per taler med Jannik om en ”havneburger” om aftenen, så også de unge får lyst til at spise i klubben
efter sejlads.
Det foreslås, at der gøres noget for at promovere vores jolletilbud lige efter sommerferien, når skolen
starter (som man gjorde tidligere).
Sejladsarrangementer:
Lars arbejder på et arrangement med en medarbejder fra Meteorologisk Institut – f.eks. med vægt på
klimaproblemstillinger.
Sejladsudvalg:
Udvalget opfordres til at undersøge, hvad bådejerne faktisk efterspørger af klubben i form af sejladsaktiviteter: gastebørs for unge, tursejlads mv.
Igangsættelse – Johannes?
Materiel mv.:
Morten og Niels sørger for ansøgning til kommunen om tilskud til rib i 2020. Pt. Har vi 3 ribs og 2 ret
nye trailere med påløbsbremse samt 1 ældre trailer.
Lars undersøger, hvad etablering af spil til at trække joller op og ned ad slæbestedet koster, og hvordan det kan etableres.
Kabysudvalg

2

Proppenge/sponsorpenge reguleres, så de numerisk rammer det tidligere niveau – mod ophævelse af
”vandpenge”, som har vakt stor irritation.
Igangsættelse Per.
Evt.
Der flyttes om på arbejdslørdag og standerhejsning, således at arbejdsweekenden bliver d. 4. april og
standerhejsning d. 18. Susanne lægger omgående i kalenderen, så ingen kan være i tvivl.
Ang. Henrik Madsens henvendelse om Vasa: Bestyrelsen skønner fortsat ikke, at der er penge til at
istandsætte Vasa, fordi der er andre ting, der presser sig på.
Da Kabyssen er lukket i denne uge, blev mødet holdt hos Rita, der bød på dejlig hjemmebagt kage og
stærk ost med tilbehør. Vi takker for det fremragende værtskab i hyggelige omgivelser!
4. Næste møde
Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.30.
Eva
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