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Bestyrelse:

Navn:

Email:

Formand

Eva Hofman-Bang

Eva.hofman.bang@gmail.com

Kasserer

Erik Møller-Madsen

semm@privat.dk
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Lars Gandrup Petersen

larsgandruppetersen@gmail.com

Bestyrelse

Per Holmgaard

Per.holmgaard@lexmark.dk

Bestyrelse

Rita Johnsson

1rita.johnsson@gmail.com

1. Suppleant

Peter Krarup

npk@krarups-snedkeri.dk

2. Suppleant

Thomas De Leeuw

auto@hannahdeleeuw.dk

Sekretær

Susanne Barnewitz

susannebarnewitz@yahoo.dk

Udvalg:
Aktivitet

Karsten Frese

ikke indkaldt

frese@mbuna.dk

Kabys

Jannik Pedersen

ikke indkaldt

Jannik.mp@hotmail.com

Sejlads

Johannes Kildeby

ikke indkaldt

jok@niras.com

Onsdagssejlads

Gorm Arildsen

Ga@koda.dk

Teknik

Peter Krarup

npk@krarups-snedkeri.dk

Ungdomssejler

Niels Ole Sloth

niels@assurancepartner.dk

Alle indkaldte mødtes i et Teams møde kl. 19.30
1. Valg af referent
Rita
2. Generalforsamling
Regeringens åbning fase 2 har desværre ikke givet øgede muligheder for sejlsporten.
Eva foreslog for en måneds tid siden at afholde virtuel generalforsamling. Bestyrelsen forkastede dengang forslaget. Og det gør den stadig; vi afventer regeringens udmelding ang. tilladte antal deltagere i forsamlinger.
Vi forlænger blot den nuværende bestyrelse og afventer, at verden normaliseres.
Det skal bemærkes, at Gorm pga. Eriks flytning er ved at blive sat ind i vores regnskaber.
3. Kabysudvalget
Genåbning af Kabyssen?
Eva har indsendt en forespørgsel til DS angående mulig genåbning – i forhold til, om Kabyssen skal anses for en klub (som ikke må holde åbent) eller en privat restaurant (som må
holde åbent fra d. 18. maj på visse betingelser). Sagen er videresendt til DIF, og der ventes
svar snarest.

Der er udfordringer ved at åbne i forhold til plads og rengøring, foruden udfordringen med,
at de lukkede havnetoiletter vil skabe pres på klubhusets toiletfaciliteter.
Efter B-mødet er der udsendt brev fra Dansk Sejlunion, der indikerer, at Kabyssen kan åbne
på samme betingelser som restauranter.
4. Aktivitetsudvalget
Iflg. Susanne står aktivitetsudvalget i venteposition for afholdelse af sommerfest, men der
reklameres først for evt. fest, så snart der evt. gives grønt lys for større forsamlinger. (vi plejer at være 50-60 personer ved sommerfesten).
Salæret til musikken vedr. aflyste Sct Patricks fest har aktivitetsudvalget til et nyt arrangement.
5. Ungdomsudvalget
Ungdomsafdelingens sejladsaktivitet under coronakrisen:
Opti A træner i Sletten,
Opti træner tirsdag, torsdag og lørdag
Præst træner J70 med en fast gast iht DS coranaregler
29er har indtil i dag trænet i Hellerup i en gruppe, som udgør 50% Sletten sejlere og 50%
Hellerup ditto. Nu rykker gruppen til Sletten og træner her frem til sommerferien. Samarbejdet forløber godt, og vi deler omkostningerne ved, at hver klub betaler for en trænerudgift
fra næste uge. Hellerup har betalt trænerudgiften 100% fra uge 42 til i dag, også i de perioder, hvor gruppen har haft to trænere.
Gruppen træner på daglig basis.
Alle stævner frem til oktober er aflyst.
Alle vores sejlere er gode til at holde træningsgejsten oppe, uanset at der ingen stævner er i
horisonten.
Vi har indkøbt 2 x 49FX (begge brugte årg. 2019) á 106.000 kr./stk. for nogle af Conectivomidlerne.
Vi har modtaget en gave fra Alexander Knauf, (ejer af Lille Krogerup-sommerhus) en fin og
velholdt Hobie Tiger, som han har doneret til Sletten Bådeklub. Da han har travlt med at
drive den verdensomspændende byggevarefabrik Knauf, ønsker han, at nogle lokale unge
kan få bedre nytte af båden. Niels Ole har skrevet en takkeskrivelse på første side i en jubilæumsbog.
6. Teknisk udvalg
Eva kunne oplyse, at Jens Knud stadig gerne vil sponsere en terrasse på klubhusets sydside.
Ang. udkast og oplæg for samme kontakter Eva Johannes Kildeby.
Bordene i kabyssen trænger til en ny gang lak; Peter, Per og Rita tager opgaven søndag.
7. Materiel
Lars oplyser, at den 3. ribtrailer er repareret uden beregning.
Lars, Thomas og Morten forårsrengør grejet.
Gorm kunne oplyse, at alle 5 bøjer er nyrenoverede og klar til udsætning.
8. Økonomi
Erik oplyste, at der i 1. kvartal ikke er indkommet det forventede sponsorat (30.000) fra Jannik.
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Ligeledes er der heller ikke modtaget lejeindtægt fra optimistjoller.
Erik laver ansøgning til DIF’s og DGI’s hjælpepulje.
Mange ny medlemmer har problemer med ved indmeldelsen at betale igennem klubmodulsystemet, Per ser på dette.
Annette vil gerne fortsætte med at føre vores regnskab året ud.
Der er fremsendt et forslag fra Henrik Madsen om opkrævning af ekstraordinært kontingent
pga. coronaen, dette fremlægges på generalforsamlingen.
9. Eskadresejlads
Vi har alle modtaget mail med DS oplæg ang. ovenstående sejlads, som vi gerne vil deltage
i, men forventer nærmere info og en senere dato.
Knarrstævnet vil næppe blive afholdt på oplyste dato pga. coronareglerne, som de ser ud
nu.
10. Eventuelt.
Johannes har fremsendt et forslag ang. kabel med el-måler i strømudtag til både med fast
landstrøm som afløsning for ordningen med de rustne hængelåse. Formanden for fonden har
accepteret forslaget.
Anders havnefoged har opsagt sin stilling pr. 1. juni 20.
Niels kunne oplyse, at formandens tale ved standerhejsningen blev set af over 200 medlemmer, hvilket må siges at være værd at overveje ved fremtidige seancer.
11. Næste møde
sæt x i kalenderen tirsdag, d. 9. juni, muligvis vil Eva ændre datoen senere.
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