Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. november 2020 – virtuelt!
Bestyrelse:

Navn:

Email:

Formand

Eva Hofman-Bang

Eva.hofman.bang@gmail.com

Kasserer

Erik Møller-Madsen

semm@privat.dk

Bestyrelse

Lars Gandrup Petersen afbud

larsgandruppetersen@gmail.com

Bestyrelse

Per Holmgaard

Per.holmgaard@lexmark.dk

Bestyrelse

Rita Johnsson

1rita.johnsson@gmail.com

1. Suppleant

Peter Krarup

afbud

npk@krarups-snedkeri.dk

2. Suppleant

Thomas De Leeuw

afbud

auto@hannahdeleeuw.dk

Gorm Arildsen
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

johanneskildeby@gmail.com

Onsdagssejlads

Gorm Arildsen

Ga@koda.dk

Teknik

Peter Krarup

npk@krarups-snedkeri.dk

Ungdomssejler

Niels Ole Sloth

ikke indkaldt

niels@assurancepartner.dk

1. Valg af referent
Rita

2. Kabysudvalget
Status fra Per:
Der har været tvivl blandt medlemmerne ang. lukketider søndag. Bestyrelsen var ikke i tvivl,
der er åbent i dagtimerne søndag. Der er ingen aftenmenu, Per afklarer med Jannik.
Status fra Gorm/Erik
Afdrag og sponsoraftale bliver opfyldt.
Klublokalet, samt reposen har Jannik julepyntet.

3. Aktivitetsudvalget
Wieneraften og Bankospil aflyst pga. coronasituationen. Susanne oplyste, at det særdeles
kreative udvalg ville foreslå en hyggeaften med juletræstænding i stedet. Dertil arrangement
med ternede duge og lækre flæskestegssandwiches d. 28. nov. med tilmelding og max 40
grupperet ved spredte borde.

4. Ungdomsudvalget
Status ungdomsudvalg sendt fra Niels Ole:
Alle sejlere i ungdomsafdelingen er nu i vintersæson mode.
Opti:
Det betyder, at optimistsejlerne træner hver lørdag i Sletten på vandet kl. 10-12 og kl. 12-13
er teori og hygge med varm cacao for både de der har været på vandet og for de der gerne
vil holde forbindelsen med sejlervennerne, men enten ikke har en tørdragt eller ikke har lyst
at sejle i det kolde vejr. Tirsdag kl. 17-19 fysisk træning Humlebæk Skoles gymnastiksal.
29er:
Fælles vintertræning for hele Øresundskysten fra uge 43 og frem til jul i Rungsted og nytår til
Påske i Hellerup.
49er FX & 49er:
Træning i Dansk Sejlunion Kraftcenter Øst i Hellerup Havn. Træningen er både på vandet
weekend og skiftende hverdage samt to aftner med fysisk træning. De der deltog i Århuslejren hvor 22 ud af 50 sejlere blev smittet med Corvid19 har haft forbud mod at mødes herunder deres træner - så de seneste to uger har været selvtræning og med forældre som
sikkerheds-RIB.
Det er meget positivt, at vi har to optisejlere, som rykker op i 29er her i vinter - det er Maria
og Daniel som fra sæson 2021 vil sejle 29er sammen.
Vitus er flere gange blevet tilbudt prøveture i 29er, men overvejer stadig hvad han vil - men
Vitus er en meget aktiv og vellidt opti-træner nu sammen med Caroline, Anton og Jonas.
Norman er godt i gang med sin europajolle, men er p.t. den eneste der træner europajolle fra
Sletten Havn, så måske han skal overveje at rykke jollen til Hellerup, hvor alle eurpajoller fra
Øresundskysten er samlet til træning.
Jonas Ullmann er begyndt at sejle 49er FX sammen med Malthe Ebdrup fra KDY. Foreløbig
efterår/vinter. De er kommet godt i gang fra uge 42.
Esther har skiftet makker. Ud Kristine fra Hellerup. Ind Josefine Nøjgaard fra Århus.
Kristian Præst har endelig fundet en mere fast makker i 49er, nemlig Marcus Bay fra KDY.
De har efterhånden haft mange træninger og træningssamlinger sammen og er begge glade
for samarbejdet.
Helena og Carl Emil træner 100% af deres tid i 49er FX og ikke længere i 29er. Formentlig
har de sejlet deres sidste 29er stævne sammen, da de begge nu brænder for og nyder meget at sejle 49er FX.
Morten koordinerer RIB-service med ProSafe så alle tre får et motorservice inden jul. RIB
Helena har desuden en punkteret ponton, som ProSafe skal lappe for os i forbindelse med
service. I den forgangne weekend gav Lars og Morten alle tre RIB´s en overhaling, så de er
rene og fine igen. Vi skal overveje at tale med havnen igen, om at få lov til at stille ladestationer på RIB-bro ud for klubhuset - det vil muliggøre, at lænsepumper kan køre altid og holder
dem fri for regnvand.
Hobie Cat, som vi fik foræret af Alexander Knauff, står i haven v Strandlyst. Den er, siden vi
fik den foræret i sommer, blevet brugt en del gange af bl.a Joans og Anton - den blev ikke
brugt under Skoleferieaktiviteten, da der var for megen vind. Det er en ret vild båd at håndterer i hård luft - men sjov for dygtige sejlere. Kan i let luft fint bruges af en træner sammen
med fx to opti-sejlere.
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J70 prøver vi denne vinter at flytte til Kjøbenhavns Amatør Sejlklub, der har lavet et vintersetup under ledelse af Jesper Radich, som til daglig (når der ikke er Corona) er professionel
sejler. Det vil give både kvindeholdet og ungdomshold en unik mulighed for at sejle op mod
nogle andre J70, frem for at ligge uden for Sletten Havn og vende og bomme alene time efter
time uden reelt at vide, om man sejler båden hurtigt eller langsomt. Vi evaluerer til foråret det er første gang vi prøver. Har før talt om Skovshoved, som også kunne være en ok vinterplads, fordi også her træner flere J70 igennem vinteren. Vi må opsamle nogle erfaringer.
Bådværft. Det er meget positivt, at Martin overvejer et salg. Måtte det lykkedes at overtage
Sletten Bådeværft og her lave rigtige sejlklub-faciliteter for de unge jollesejlere, vil vi kunne
løfte ungdomsafdelingen til et nyt niveau. Så lad os arbejde på at overtage det hele. Lave et
fælles medlemsværksted i den nordlige del, hvor man mod betaling kan have adgang til
værkstedet som seniorsejler og i den sydlige del ungdomsafdeling med omklædning, opholds- og teorilokale og hal til opbevaring af opti-sejl fuldt tilrigget og sejl til 29er, E-jolle, Hobie, 49er, J70 kan hænge til tørre.
5. Teknisk udvalg
Der arbejdes på at få et tilbud hjem på en ny pumpe til kloaksystemet. Incl. den, ser det ud til
at blive til ca. 10.000 kr. pr. interessent i projektet.
Anders og Per arbejder på at udskifte div. lamper til led pærer.
6. Materiel
Status på RIB-ansøgning: ansøgningen om en ny RIB, vil blive udskudt til det nye år.
Gorm kunne oplyse, at C bøjen igen har søgt nye veje, den blev rapporteret forsøgt landgang ved Kyrkbacken. Gorm henter bøjen i weekenden.
7. Økonomi
Status bliver gennemgået af Erik og Gorm, evt. om vi gr. coronaen skal forhøje vores kontingent.

8. Søhesten
Udkommer igen efter generalforsamlingen.
Der var meget stor ros til hele redaktionen, samt support. Ikke mindst grundet hyppigheden
af udgivelserne.
9. Forberedelse af generalforsamling d. 11. nov. på Espergærde Gymnasium.
*Det er besluttet at gennemføre. Pt er Eva coronaramt. Hvis hun er raskmeldt 48 timer før,
kommer hun, ellers bliver det Erik Møller-Madsen, som repræsenterer bestyrelsen.
*Vi vil mindes medlemmer, bortgået ved døden siden sidste generalforsamling indtil dette års
afholdelse heriblandt Rud og Bente
*Facebook gruppen SB kajak eksisterer stadig.
*Susanne lægger en fuldmagtsformular ind på hjemmesiden. Samme sted bliver det oplyst,
at der pr. medlem kun kan afleveres en fuldmagt.
*Hæderspokal: Uldal, Fiduspokal: Erik Møller
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10. Eventuelt.
Husk, vi skal have fornyet kontrakten på adgang til klubhuset
11. Næste møde
Generalforsamlingen, Espergærde gymnasium, onsdag, d. 11. nov., kl. 18.30
Næste møde onsdag den 4. november 2020 kl. 19.30
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