Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i Sletten Bådeklub via Teams , tirsdag, d. 8 Dec 2020
Tilstede: Eva Hofman-Bang, Lars Gandrup Petersen, Peter Krarup, Gorm Arildsen, Susanne
Barnewitz Christrup, Morten Blom Larsen, Rita Johnsson, Kasper Meisner Nielsen.
1. Valg af referent
Lars
2. Fordeling af opgaver i bestyrelsen
Gorm Arildsen har næsten færdiggjort sin overlevering fra den netop afgåede kasserer, men der vil
fortsat være dialog indtil regnskabet er afsluttet.
Rita Johnsson tager ansvar for opgaven mht. Kabyssen
Kontaktpersoner i Ungdomsafdelingen i forbindelse med henvendelser fra bestyrelsen er Niels Ole
Sloth og Lars Gandrup
Der arbejdes i øjeblikket på at finde en holdleder for opti afdelingen. Indtil videre fortsætter Kaper
Meisner
Peter fortsætter som husansvarlig.
Morten og Lars vil kigge ind i fondsansøgninger m.m. i forbindelse med indkøb af ny RIB i 2021

3. Kabysudvalget
Gorm og Eva har haft møde med Jannik.
Kabyssen har været udfordret i 2020 under Corona epidemien pga de pålagte restriktioner og
højere indkøbspriser på råvarer.
Med de seneste restriktioner trådt i kraft 9. december, må kabyssen igen lukke for gæster og
servering.
Kabyssen fortsætter med ”take away”, som bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer at støtte,
for at kabyssen fortsat kan fastholde sin status som Kabys og et spisetilbud til klubbens medlemmer
og medlemmer fra andre sejlklubber + gæstesejlere.
Der skal arbejdes med at sikre en forventningsafstemning mellem Jannik og medarbejderne på den
ene side og klubbens brugere på den anden. Det blev blandt andet diskuteret, at der bør ske
oplæring af kabyssens personale i adgangskontrol af kabyssens gæster, så vi sikrer os, at det kun er
klubbens medlemmer, gæstesejlere og medlemmer for andre klubber, der har adgang.

4. Aktivitetsudvalget
Aktiviteterne er indtil videre indstillet grundet de gældende Covid 19 restriktioner
Det anbefales at gå i tænkeboks og måske arrangere alternative arrangementer, som kan
gennemføres under de gældende Covid 19 restriktioner.
Den faste tradition med en nytårsskål d. 31. december i rom må i år desværre aflyses.
Ligesom klubbens nytårskur er udsat til foråret, såfremt Covid 19 restriktionerne tillader dette.

5. Ungdomsudvalg
Bestyrelsen ønsker Jonas Ullmann tillykke med udtagelsen til ungdomslandsholdet i 49er/E- Jolle
og til Kristian Præst og Esther Bojsen Møller med udtagelsen til udviklingslandsholdet i 49er.
Vintertræningen for 29er er pt i Rungsted og vil blive der indtil sæsonstart.
Vintertræningen for E- Joller og 49er er i Hellerup og vil blive der indtil sæsonstart.
Klubben er igen i 2021 blevet tildelt værtskab for et J-70 Youngster stævne 11-12 September
Ligesom i år et stævne som kun kan afvikles med hjælp fra klubbens frivillige.
Per Holmgaard har allerede meldt sig som stævneleder.
Der vil blive afholdt et planlægningsmøde i februar 2021

6. Teknisk udvalg
Hovedkablet til klubhuset bliver skiftet d. 9. december
Spildevands pumper og kværne på klubhuset er blevet skiftet.
Gelænder har fået lidt træbeskyttelse for at beskytte mod svamp.
Klubhusets tagrender skal renses.

7. Materiel
Klubbens RIBs fik en grundig rengøring efter sæson 2020 og er nu klargjorte til vintertræningen og
den kommende sæson, arbejdet blev udført med hjælp fra klubbens frivillige og ungdomssejlere.
Det blev besluttet at der skal udføres en grundig rengøring af Klubbens RIBs minimum 2 gange i
Sæson 2021.
Klubbens RIBs er pt til løbende service hos Prosafe.
Laden/Legetøjsmuseet + Kælder på Strandlyst + sejlskur trænger til en grundig oprydning.
Morten vil indkalde til oprydningsdag så snart Corona restriktionerne tillader det.
Eva vil arbejde på at finde en ansvarlig for klubbens sejlskur blandt klubbens seniormedlemmer for
at sikre bedre disciplin og oprydning i sejlskuret til glæde for klubbens ungdomssejlere.
Sejlskur ansvarlig skal findes, Eva vil gerne tage opgaven.

8. Økonomi
Økonomien ser fornuftigt ud, der udestår tilskud fra kommunen. Af store poster kender vi endnu
ikke niveauet for tilskud fra kommunen, men medmindre der kommer overraskelser ved
årsafslutningen, bør regnskabet ende med et mindre overskud.

9. Søhesten
Nyt nummer udkommer efter jul.
På de tilbagemeldinger klubbens bestyrelse har modtaget, har klubbens medlemmer taget godt
imod den elektroniske udgave, der trykkes fortsat en ”hard copy” i et begrænset oplag.
Med den elektroniske udgave er det nu muligt for søhesten at udkomme oftere og med mere
aktuelle nyheder.

10. Planer for 2021
Bestyrelsen er stadig i dialog med Martins Bådservice om overtagelse af den gamle værftsbygning.
Bestyrelsen undersøger muligheder for havneudvidelse, og vi vil som en start forhøre os hos vores
naboklubber om deres erfaringer med lign. projekter.
Lars vil tage kontakt til vores naboklubber i begyndelsen af 2021 for et møde med nogle
repræsentanter fra naboklubberne.
Eva og Morten vil sætte et møde op med havnefonden
Formanden for Fonden Sletten Havn har varslet en stigning i adgangsleje på 10 %. Eva har
protesteret på bestyrelsesmødet fredag d. 27. november med henvisning til faldende lokaletilskud
fra kommunen (tilskuddet er faldet med 33 % fra 2016 til 2019) og coronasituationen i det hele
taget, samt til det faktum, at den nuværende kontrakt alene reguleres efter det almindelige
forbrugerindeks. 29.058 kr. for adgang til klubhuset er i forvejen en høj pris! Det forventes, at
formanden for Fonden kontakter os for forhandling.
Endelig er der stadig et eller andet sted planer for Strandlyst (kommunen). Eva har rykket et utal af
gange – også for planer om bygning af skur til grej – men hører mindre og mindre. Tidligere var
begrundelsen for udskydelsen, at der måske skulle opsættes en skulptur af Arnoldi til minde om
jødeflugten under krigen, men nu har man fået tilladelse til at opsætte skulpturen på det
oprindeligt valgte sted, nemlig på Peder Mads, så Strandlystgrunden er ude af det spil.

11. Eventuelt
Eva vil gerne undersøge muligheder med fonden om bedre belysning på havnen.
Salinghorn på flagmast skal repareres.
Arbejdsdagen arrangeres d. 10. april
Standerhejsning 17. april
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 13. januar kl. 19.30

