Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i Sletten Bådeklub, tirsdag, d. 8. sept. 2020
Tilstede:

Eva Hofman-Bang, Lars Gandrup Petersen, Per Holmgaard, Thomas De Leeuw,
Gorm Arildsen, Susanne Barnewitz Christrup og Rita Johnsson
Udvalg: Johannes Kildeby, Karsten Frese

Fraværende:

Erik Møller-Madsen, Peter Krarup, Niels Ole Sloth

Referent:

Rita Johnsson

1. Valg af referent
Rita
2. Generalforsamling
Henrik Madsen har fremsendt mail ang. forslag om forhøjelse af kontingent som følge af
coronasituationen.
Der var enighed om, at der vil blive taget stilling desangående, når vi kender årsresultatet,
hvilket formanden vil svare Henrik.
3. Kabysudvalg
15,00 kr. for en kande vand, blev aftalt afskaffet ved mødet i august.
Per tjekker op hos Annette Rasmussen, hvor meget det egentlig drejer sig om i omsætning.
Det skal igen indskærpes, at personalet spørger om medlemskab hos gæsterne, måske
skulle vi nedskrive retningslinjer, så alle i kabyssen fik samme oplysninger
4. Aktivitetsudvalg
Karsten roste Søhestens nye layout.
- Andespil i okt. flyttes evt. til november. Grundet coronaen tages situationen op 14
dage før.
- 28. nov. er der planlagt wienermusikaften, hvilket nok bliver til forhøjet entre, da vi pt.
har en begrænsning på 40 personer.
- eftermiddagsjazz kunne Karsten også godt tænke sig, hvilket der var grønt lys for.
5. Ungdomsudvalg
Når klubbens ungdomssejlere stiller op i div. konkurrencer, hvor SB har afholdt udgifter til
træner og grej, bør de i princippet repræsentere Sletten Bådeklub.
Niels Ole har spurgt om mulighed for at hæve ungdomstrænernes løn fra nuværende
125,00kr./time til 160,00 kr./time.
Der var enighed om, at Niels Ole/ungdomsudvalget må opsætte en struktur for trænerløn
og leje/kontingent for ungdomssejlerne.

Niels Ole har fremsendt følgende info:
1. Torsdag- søndag var Esther/Kristine og Helena/Carl Emil til Sailing Aarhus Week –
Olympic Days II med 11 FX til start, Helena/Carl Emil tog over de fire sejladsdage
og 12 races en 7. plads. Esther/Kristine tog en 9. plads hjem til Sletten.
2. Lør-søndag var Caroline/Emilie og Silje/Rebekka til 29er stævne Sailing Aarhus
Week Youth Kaløvig med 14 både til start. Silje/Rebakka tog en 5. plads og Caroline/Emilie en 11. plads.
3. Lør-søndag var Kristian, Mads, Magnus og Jonas i ilden ved Liga 1 divisionsstævne
i Skovshoved. Der var som altid i Ligaen 18 klubhold til start og Sletten tog 17.
pladsen. Den gale vej ift. 11. pladsen i Århus sidst. Der bliver noget at arbejde
med for skipper Præst.
4. Hjemme i Sletten, opti klubmesterskab søndag – igen flot arrangeret og afviklet af
vores dygtige trænere med hjælp fra Kasper.
Fedt med så megen sejlsport – vi har meget, vi kan være glade og stolte over i Sletten.
I morgen sender vi de første af vores sejlere mod Kiel og onsdag følger Niels Ole bl.a. efter for at overvære vores 29er og FX teams kæmpe i det 139. Kiel-Week, som for vores
sejlere bliver suverænt det største stævne i Corona året. 99 stk. 29er til start og 59 stk FX
til start. Det bliver spændende at følge. Og weekenden efter ungdoms DM i Middelfart for
29er.
6. Teknisk udvalg
Johannes fremlagde tegningsforslag ang. udvidelse af terrassen mod syd.
Til brug for ansøgning i kystdirektoratet tilrettes tegningen og beskrivelse vedlægges. Begge dele fremsender Eva til rette myndighed.
Kloakken bliver den 26. oktober repareret for 30.000 kr., hvilket forventes at de øvrige brugere hhv. fiskehuset og Frisko også vil betale en 3. del af.
7. Materiel
Lars tjekker, om RIBs bliver vedligeholdt behørigt.
Lars taler med Niels Ole, om der skal søges om en ny RIB.
8. Økonomi
Gorm og Erik ser på regnskabet i næste uge.
9. Søhesten
Stor ros fra alle sider, måske lidt begyndervanskeligheder mht. mobil visning, bedste visning får man ved at downloade pdf filen.
Susanne fremsender pris for print og porto til Gorm.
Planen er at denne form for udsendelse skal ske månedlig, såfremt der er stof nok, altså
modtaget hos redaktøren.
Det ville være en god ide med en deadline for indlæg.
10. Sejlads
Metal Cup er aflyst.
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Onsdagssejladserne: Gorm orienterede om kapsejladssæsonen, som er gået lidt skævt gr.
sejladsbestemmelserne, bl.a. har Savage Rose trukket sig.
Der er nogle problemer fra Nivå ang. koordinering og dommerbåde, vi skal lige mødes før
vores kommende sæsonafslutning d. 2. oktober. Her kan kun deltage 40 personer efter
først til mølle princippet.
11. Eventuelt
Lars spurgte, om ikke vi i den kommende sæson skulle prøve at få flere af Slettens både
aktiveret, da der er kommet flere nye bådejere. Fælles udflugter og sejladser kunne være
værd at prøve igen.
12. Næste møde
husk Onsdag d. 7. oktober 20, kl.19.30
Mvh
Rita, mail: 1rita.johnsson@gmail.com
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