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1. Valg af referent
Lars
2. Kabysudvalget
Bestyrelsen afventer årsregnskab fra Kabyssen. Når årsregnskabet er gjort op, vil Jannik og Knud fremlægge årsberetning for bestyrelsen.
3. Aktivitetsudvalget
Flg. aktiviteter er lagt i kalenderen for 2020
- 09. februar, Roger Waters/Pink Floyd koncertfilm “The Wall”
- 27. februar, Torskegilde
(efterfølgende er arrangementet p.g.a. torskekvoter blevet udsat til et senere tidspkt)

-

21. marts, St, Patricks Day/fest
02. maj, Lørdagsmatiné
06. juni, Lørdagsmatiné
21. august, Sommerfest
28. november Wieneraften

4. Ungdomsudvalget
Der er igennem tiderne blevet udbetalt donationer fra klubben til nogle få ungdomsejlere som økonomisk støtte og tilskud til deres sejlsæson og til deltagelse i internationale og nationale stævner.
Bestyrelsen foretager en individuel vurdering ud fra den ansøgning, som bestyrelsen har modtaget fra
sejleren, om vedkomne er berettiget til at modtage støtte og økonomisk hjælp.
C-Ny optisejlerne møder flittigt op til fysisk træning på Humlebæk Skole hver mandag.
Silje, Victor og Carl Emil fungerer som trænere til dette fantastiske initiativ, som er med til fastholde
interessen for sejlsport og tilknytningen til klubben i perioden, hvor der ikke kan sejles. Klubben har
tidligere erfaret stort frafald blandt vores yngste sejlere i netop denne periode.
Status er, at klubben pt. til den kommende sæson har 3 A-sejlere, hvoraf 2 sejlere skal stoppe i optiklassen ved udgangen af sæsonen i 2020
Det skal vurderes, hvordan vi fortsat skal rekruttere flere A-sejlere blandt klubbens B-sejlere.
Der skal fortsat fokuseres på at informere og skole forældrene om stævner og hvordan man kommer
med til stævner m.m.
For at lette denne proces vil Victor, som et nyt initiativ i år, stå for træning samt transport af B+C sejlernes både til stævner og camps og derigennem lette denne opgave, som oftest er den største hindring for at forældrene vælger at tilmelde deres børn til stævner og camps.
Vitus (A-sejler) er udtaget til Winner Teamet for sæson 2020. Det er kun landets allerbedste optisejlere, der bliver udtaget til dette team.
I Uge 27-28 vil der blive arrangeret sommercamps på Sletten Havn for Kommunens skoleelever og
klubbens ungdomssejlere.
2 af klubbens ældre 29er joller er blevet transporteret til Mallorca.
Der er nu i alt 3 stk. 29er joller på Mallorca, så nu er det muligt for klubbens 29er sejlere at tage hertil
for at vintertræne.
Varigheden for disse træningsophold er typisk 5 dage. Der har allerede været afholdt de første camps,
og yderligere 2 camps vil blive afviklet i løbet af vinteren.
Stor tak til Anton som trailede jollerne til Mallorca, en lang tur som i alt tog 3 dage.
Jollerne skal ”oversomre” på Mallorca, så de kan bruges til træning i efteråret og vinteren 2021, og
dermed undgås endnu en lang transport.
Grundet de gode klimaforhold på Mallorca, vil disse joller også være ideelle som en god opstart for
nye sejlere, som typisk bruger en del tid i starten på at svømme ved siden af jollen.
J-70 sejlerne kvalificerede sig i sæson 2019 til 1. division.
Christian Præst er pt. i gang med at sætte holdet til den kommende sæson. Alle ungdomssejlere er invitereret til at være en del af bruttotruppen.
Startafgiften til årets ligasejlads dækkes af klubben.
Det skal kommunikeres ud, at seniorhold naturligvis også har adgang til at træne og sejle med
J70eren.
Vi er blevet tilbudt værtskab af et J70 Youngsters-stævne. Det overvejes, om vi skal takke ja til dette
tilbud og om der kan mønstres det nødvendige frivillige til at afvikle stævnet.
Da Niels-Ole med familie er i England til sejlstævne, skal der findes en ny stævneleder til Sletten Cup.
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5. Teknisk udvalg
Der er blevet foretaget en generel oprydning i klubhuset og et skab er pillet ned i bestyrelseslokalet.
6. Kajakudvalg
Klubbens sidste kajakker er nu blevet solgt, hvilket betyder at klubbens kajakaktiviteter nu er fuldt afviklet.
7. Materiel
Vi skal huske fremover at invitere Morten, som materielansvarlig, til fremtidige bestyrelsesmøder.
Ellers intet at bemærke.
8. Økonomi
Intet at bemærke
9. Eventuelt
10. Næste møde
Onsdag d. 4. marts kl. 19.30.
Referent
Lars Gandrup Petersen
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