Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 4. marts 2020
Til stede: Erik Møller-Madsen, Rita Johnsson, Per Holmgaard, Lars Gandrup Petersen, Niels Peter Krarup,
Marcus de Leeuw, Susanne Barnewitz, Per Brinck-Lund, Gorm Arildsen, Morten Blom Larsen, Kasper
Meisner Nielsen og Rud Kofoed.
1. Forberedelse af generalforsamlingen
Per Brinck-Lund er foreslået som dirigent, og han har indvilliget.
Regnskabet er klart og revideret og ophænges i klubben.
Regnskab for Kabyssen er aflagt tilfredsstillende. Det løber rundt, og lånet til klubben afdrages
planmæssigt. Man kan konkludere, at klubbens projekt i forbindelse med lån til overtagelse af
inventar foreløbig ser ud til at være lykkedes. Stor ros til Jannik.
Dagsorden blev gennemgået punkt for punkt.
Der er fremkommet et medlemsforslag vedrørende gaver til klubben. Medlemmet, der har fremsat
det, får ordet til fremlæggelse, og dernæst fremlægger formanden bestyrelsens holdning til
forsalget. Herefter åbnes debat, og forslaget sættes til afstemning.
Under evt. nævnes muligheden for at afskaffe medlemskortene, der koster kr. 3000 i trykning.
Eneste brug af medlemskort er formodentlig i klubber i udlandet, hvor de erfaringsmæssigt giver
adgang.
Ligeledes orienteres om muligheden for køb/leje af værftsbygningen.
Eva sørger for indgravering og klargøring af hæderspokalen og klubbens hæderspris. (Er sket
efterfølgende).
2. Orientering om muligheden for at leje/købe værftsbygningen
Martin har tilbudt, at vi kan leje værftsbygningen, bortset fra den nordlige hal, som fortsat skal
bruges af værftet. Bygningens areal er i alt 285 kvm.. Der betales kr. 76.000 årligt til havnen i leje af
grund. Martins første bud på husleje er kr. 16.000 pr. måned. Det er mange penge!!
På sidste møde diskuterede vi muligheden for køb. Erik har talt med banken, som ikke er afvisende
over for lån, og Eva har haft sagen oppe på bestyrelsesmøde i Fonden Sletten Havn, som har
accepteret, at vi går videre med forhandlingerne om leje eller køb. En aftale skal dog endeligt
godkendes i Fondens bestyrelse.
Der var bred opslutning til at gå videre med forhandlingerne, og alle er enige om, at bygningen
rummer fantastiske muligheder for forbedrede forhold for vores jollesejlere. Sponsormuligheder
skal også undersøges, men bygningen skal også driftes!
Den kommunale forvaltning har meddelt, at vi bliver indkaldt til møde om indretning af kælder og
skur i og ved Strandlyst, men der er intet nyt – bortset fra, at man på Evas forespørgsel om
mulighed for huslejetilskud til værftet har svaret, at kommunen har mulighed for at afvise, hvis det
påfører kommunen yderligere udgifter, hvad det jo vil gøre. Der orienteres om sagen på
generalforsamlingen, ligesom der orienteres om, at vi påtænker at udbygge terrassen, hvis der er
sponsorpenge til sagen.

3. Efter høring i bestyrelsen meldte vi d. 9. 3 ud til samtlige medlemmer, at generalforsamlingen
foreløbig er udsat til 2. april pga. statsministerens udmelding om coronasmittefare, risikogrupper
(vi sidder tæt, og mange er ældre) og muligheden for, at nogen derfor skal blive forhindret i at
udøve deres demokratiske rettigheder i klubben.
Desuden udsatte aktivitetsudvalget St. Patricks Day. Alle tilmeldte er sikret plads til den udsatte
fest, og alle indbetalinger tilbagebetales.
Endelig besluttede bestyrelsen efter en høring at lukke klubhuset fra og med fredag d. 13. marts og
foreløbig til og med d. 30. marts pga. coronasmittefaren. Tages op til revision, når vi ved mere om
situationen.

Eva Hofman-Bang
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