Sletten Bådeklub
Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. februar 2016 kl. 19.30.
Deltagere

af
Bestyrelse

Repræsenteret af

Email

Initialer

Johannes Kildeby

jok@alectia.com

JK

Bestyrelse

Knud Sant

ks@valcon.dk

KS

X

Bestyrelse

Jesper Jespersen

Jesper.jespersen@sas.com

JJ

X

Bestyrelse

Niels Ole Sloth

niels@assurancepartner.dk

NOS

X

Bestyrelse

Per Holmgaard

Per.holmgaard@lexmark.dk

PH

X

Suppleant

Pernille Gøttler

pernillegottler@webspeed.dk

PG

Suppleant

Erik Møller-Madsen

emm@canon.dk

EMM

X

Aktivitetsudv Karsten Frese

frese@mbuna.dk

KF

X

Kabysudvalg Jacob Stougaard

stougaardjacob@hotmail.com JS

Delt.
og

X

X

Sejladsudv.

Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk

MC

X

Teknik udv.

Anders Bilde-Sørense abs@c.dk

ABS

Havkajak

Michael Dreves

Michael.dreves@gmail.com

MD

X

Klubblad

Anette Hjuler

anettehjuler@gmail.com

AH

X

Sekretær

Susanne Barnewitz

susannebarnewitz@yahoo.dk

SB

X

Presse

Rud Kofoed

Rud.kofoed@icloud.com

RK

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. Blev aflyst
11. februar. Vinsmagning
10. marts Foredrag ved Morten Ullmann
2. april. Gourmet aften. Aftaler laves med Jacob.
30. april. Udflugt til Kbh. Havn for at få en rundtur på Fregatten Peder Skram m.fl.
Der foreslås ca. 15 personer pr. rundviser. Først til mølle princippet. Erik.
26. juni kl. 10.00. En sejler formiddag med fx ”mand over bord øvelser”. Johannes
Tur sejlads til sommer. Michael Dreves arrangerer. (Snak evt. med Per Brinck-Lund og
Trine)

Sommerfest/dansefest den 3. fredag i august. Fastlagt til den 19. august kl. 18.00.
(Musikeren fra Jubilæumsfesten er på. Godt Karsten)
Der ønskes at fjernsynet i klublokalet kommer til at køre. Dreves og Erik overvejer.
3) Kabysudvalget: Jacob
Emhætten er udskiftet, bordhøjder er justeret i højden, bardisken er ny og klublokalet er
nymalet. Alle hylder belagt med rustfrit står.
(Jeg har efterfølgende erfaret, at Michael stopper som kok i kabyssen. Sådan en oplysning synes jeg hører med til almen orientering på bestyrelsesmøderne)
4) Teknisk udvalg: Anders.
Fog Fonden har igen i år bevilget kr. 30.000,- til hjælp til en ny terrasse.
Per Holmgaard og Peter Krarup har påtaget sig koordineringen og måske også udførelsen af terrassefornyelsen. Per og Anders snakker sammen.
Johannes opfordrer til at der laves en komplet tegning inden arbejdet går i gang og også
inden der bestilles nye brædder/bjælker.
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???
5) Klubhuset. Udvidelsen:
Der har været afholdt møde med Thomas Lykke Pedersen den 2. februar kl. 16.00 og
Lise Krogsgaard vedrørende Foreningshuset. Knud, Niels og Johannes deltog.
SB gennemgik de ønsker som vi har til foreningshuset mht. omklædning, bademuligheder og opbevaring af joller i haven.
Thomas kommer med et oplæg.
6) Ungdomsudvalget: Niels
Jolletræningen starter op igen den 1. marts.
Zoom 8, optimister og 29ére træner fortsat om tirsdagene og torsdagene.
Der søges fortsat efter yderligere en optimist ABC træner.
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 håb om at få Sletten sejlere med til NM og måske VM. NM er i Horsens og VM
i Italien.
I Påsken sejles der på Gardasøen og senere stævne i Stenungsund.
Jens Bojsen Møller er tovholder på et eventuelt J70/J80 eventyr.
Der er et sponsorudvalg bestående af Niels, Michael D og Thomas de L.
Jonas Ullmann har forespurgt om et tilskud til alle de udgifter han får i 2016 til stævner
rundt omkring. Jones har en samlet udgift på 96.000 for år 2016.
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Bestyrelsen gav tilsagn om 15.000 kr.
Knud tager kontakt med kommunen for at tilbyde at økonomi svage familier kan sejle
optimist eller kajak i Sletten.
7) Klubbens motorbåde og trailere:
Jesper har søgt kommunen om tilskud til en ny RIB.
1. marts forventes en afgørelse om tilskuddet.
Den gamle RIB er ikke blevet sat til salg endnu.
Legetøjsmuseet er blevet solgt pr. 1. maj. Det undersøges om den nye ejer vil fortsætte
med udlejning til klubben?
8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes
Knarrstævnet. Tom Carlsen vil gerne være medvirkende.
Molich X stævnet afvikles igen den sidste weekend i august.
Finn Lerbech har accepteret at deltage i begge stævner.
Fadene er nu hængt op over klaveret.
9) Kajakudvalg: Pernille/Michael D.
Nogle kajakmedlemmer synes at det er hårdt at sejle om vinteren.
Der planlægges 4 ture i løbet af sæsonen 2016.
Michael Dreves undersøger hvor mange kajakmedlemmer der er. Svar til Knud.
10) Klubbladet ”Søhesten”: Anette
Deadline for indlæg den 1. marts. Referatet fra generalforsamlingen fremkommer lige
efter GF. Anette forfatter referatet med oplæg fra Johannes.
11) Hjemmesiden: Erik.
Der er bestilt nyt design af hjemmesiden hos ”Klubmodul”.
12) Presseansvarlig: Rud.
Ikke noget nyt
13) Klubbens økonomi: Knud
1. Regnskabet for 2015 foreligger. Det ser meget flot ud. Forventet overskud ca.
300.000,-.
Kontigentstigning for 2017. Efter demokratisk afstemning blev det besluttet at der ikke varsles nogen prisstigninger i kontingentet for 2017.
14) Klubmodul: Erik og Per Holmgaard.
Per udsender indkaldelse til Generalforsamlingen.
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. Har de tid til at være havnefogeder?
3

Bestyrelsen:
Udskiftning af medlemmer i bestyrelsen: Per Holmgård har valgt at blive i bestyrelse.
Jesper Jespersen og Knud Sant ønsker ikke genvalg.
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 13. marts kl. 15.00.
Mødet er kun for bestyrelsen inkl. suppleanter.
Tak for mødet
Johannes.
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