Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2016 kl. 19.30.
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Bestyrelsen havde et formøde med Thomas de Leeuw, som kandidat til at blive indvalgt som
suppleant i bestyrelsen.
1) Bemærkninger til sidste referat: Ingen
2) Aktivitetsudvalget: Karsten
Arrangementer:
60er rock er flyttet til den 20. februar
4. februar. Foredrag med pilot Jan Rasmussen
11. februar. Vinsmagning
10. marts Foredrag ved Morten Ullmann
2. april. Gourmet aften
Nye forslag til aktiviteter:
Udflugt til Kbh. Havn for at få en rundtur på Fregatten Peder Skram m.fl.
Erik finder en dato med museumsskibenes rundviser. Der foreslås ca. 15 personer pr.
rundviser. Først til mølle princippet.

En sejler formiddag med fx ”mand over bord øvelser”. Johannes overvejer.
Tur sejlads til sommer. Knud overvejer.
Sommerfest/dansefest den 3. fredag i august. Fastlagt.
Der ønskes at fjernsynet i klublokalet kommer til at køre. Dreves og Erik overvejer.
3) Kabysudvalget:
Emhætten er udskiftet, bordhøjder er justeret i højden, bardisken er ny og klublokalet er
nymalet.
4) Teknisk udvalg: Anders.
Fog Fonden har igen i år bevilget kr. 30.000,- til hjælp til en ny terrasse.
Godt gået af Per der har søgt Fonden. Skal der købes flere brædder, bjælker?
(Anders søger en tovholder til terrasseudvidelsen. Er det Per Holmgaard???)
Udskiftning af kumme i herretoilet er udført og virker. Sparer vand.
Kloak-alarmen er blevet installeret.
Afløbspumpen kører meget når det er regnvejr. Det skyldes en manglende tætning
imellem brønden og et tilløbsrør. Regnvand løber således direkte ind i brønden. Status???
LED pærer i klublokale: Anders har fået installeret LED pærer og en dæmper der kan
klare LED pærer. Er monteret i klublokalet.
5) Klubhuset. Udvidelsen:
Der er møde med Thomas Lykke Pedersen den 2. februar kl. 16.00 vedrørende Foreningshuset. Knud, Niels, Dreves og Johannes deltager.
Der skal medbringes et skitseforslag vedr. haven.
Susanne indkalder til formøde med John Norrie enten den 25. eller 27. januar kl. 19.30.
Johannes ´ tale til nytår har givet Per Lassen anledning til at skrive til bestyrelsen og
bedyre at planerne om en arealudvidelse er døde. Både Johannes og Knud har svaret
Per Lassen tilbage. Pers holdning passer ikke med referatet fra mødet med kommunen
den 21. september.
6) Ungdomsudvalget:
Jolletræningen starter op igen den 1. marts.
Der søges fortsat efter yderligere en optimist ABC træner.
Niels og Mathilde har været i Boxen i Herning til årets sportsevent den 9. januar.
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Træning 11-13.3 er ikke bare træning men: Sletten arrangør for OCD Landslejr dvs.
25-35 optimistjolle sejlere fra hele landet + 3 OCD trænere på besøg i klubben hele
weekenden fra fredag eftermiddag til søndag aften.
Der er bestilt nye presenninger til 29érne. Hos Ullmann.
Niels beder Jens Bojsen Møller om at deltage ved næste bestyrelsesmøde og fortælle
om planer om J70/J80.
Stephanie har deltaget i 1. del i en elitetræner uddannelse og har bestået.
7) Klubbens motorbåde og trailere:
Jesper har søgt kommunen om tilskud til en ny RIB. Den gamle RIB er ikke blevet sat
til salg endnu.
Der mangler stadig lokaler til afløsning af museet.
8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes
Tom Carlsen vil gerne være medvirkende ved Knarrstævnet.
Molich X stævnet afvikles igen den sidste weekend i august.
Finn Lerbech har accepteret at deltage i begge stævner.
Præmiefadene er nu graveret, tak til Niels` firma der har betalt regningen. Vi har spurgt
om præmiemodtagerne vil have fadene hjem eller have dem hængt dem op i klubben.
9) Kajakudvalg: Pernille/Michael D.
Ikke noget nyt.
10) Klubbladet ”Søhesten”:
Ikke noget nyt.
11) Hjemmesiden: Erik.
Der er bestilt nyt design af hjemmesiden hos ”Klubmodul”.
12) Presseansvarlig: Rud.
Ikke noget nyt
13) Klubbens økonomi: Knud
1. udkast til regnskabet for 2015 foreligger. Det ser meget flot ud. Forventet overskud
ca. 300.000,-.
Kontigentstigning for 2017. Stigning svarende til pristallet blev nævnt.
Der arbejdes stadig på at få et retvisende billede af familier der melder sig til som husstandsmedlemmer. Hvor mange er børn? Susanne undersøger.
14) Klubmodul: Erik og Per Holmgaard.
15) Eventuelt:
Knud deltager i næste møde med Fonden Sletten Havn den 26. februar.
Der skal tages stilling til hvad Knud skal medtage til mødet, evt. noget vedr. rengøring
på havnen. Det høres at bådebyggerne har meget travlt.
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Bestyrelsen:
Udskiftning af medlemmer i bestyrelsen: Per Holmgård har valgt at blive i bestyrelse.
Jesper Jespersen og Knud Sant ønsker ikke genvalg.
Johannes fremlagde følgende forslag til ny bestyrelse:
Erik flytter fra 2. suppleant til efterfølger af Knud som kasserer.
Pernille flytter fra 1. suppleant til fuldgyldigt medlem af bestyrelsen.
Michael Dreves vælges til 1. suppleant.
Thomas de Leuuw vælges til 2. suppleant.
16) Næste bestyrelses- og udvalgsmøde 10. februar kl. 19.30.
Tak for mødet
Johannes.
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