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1. Bemærkninger til referat fra sidste møde
Rettelse til referat fra sidste møde pkt. 3. Der mangler en del af det lille udvalgs ”Regler for
Kabyssen”. De indføjes derfor her i helhed:
Kabyssen er kun for medlemmer af Sletten Bådeklub og medlemmer af andre sejlklubber.
Medlemskort skal vises på forlangende.
Der kan kun reserveres op til 50 % af pladserne i Kabyssen. Resten skal være til rådighed
for medlemmer, der møder op uden at have reserveret.
Med hensyn til større arrangementer gælder følgende:
Når standeren er oppe, kan der ikke lukkes for private arrangementer.
Hvis man planlægger med over 25 til et arrangement, skal Per spørges. Der må ikke deltage
over 40. Dog kan der gøres en undtagelse for sejlende og besøgende sejlklubber.
Når standeren er nede, kan et medlem mod en betaling til klubben på kr. 2500,- låne
Kabyssen til et lukket arrangement for dette medlem (f.eks. fødselsdag, jubilæum eller
lignende).

2. Aktivitetsudvalget
Program for foråret trykt i Søhesten.
Catwalken planlagt til januar. Kollektionen opbevares hos Carsten Freese.
3. Kabysudvalg
Se bemærkninger til referatet fra sidste møde.
Formanden spørger udvalget, om medlemmer af andre sejlklubber bør kunne tage et
ubegrænset antal gæster med i Kabyssen? Udvalget finder et svar, hvorefter reglerne
hænges op i Kabyssen.
4. Teknisk udvalg
Formanden sørger for at invitere Fog-fonden til middag i klubben.
Per H. har indsendt ny ansøgning, som behandles af fondsbestyrelsen d. 28. februar.
Møbler til terrassen?
5. Foreningshuset
Der er modtaget referat fra borgmestermødet i foreningshuset den 16. november.
Knud Sant, Niels og Eva deltog. Eva sørger for at fremsende bemærkninger til referatet.
Bl.a., at vi ikke har udtrykt ønske om, hvor i huset vi ønsker omklædningsfaciliteter og plads
til tørring af sejl. Vi præciserer også, at det var Axels forslag at etablere faciliteter til os på
1. sal.
Bentes skitse til jolleplads m.m. blev diskuteret og vandt principiel tilslutning, når nu den
”store plan” ikke kan realiseres. Skitsen fremsendes til kommunen, og der tages en kort
dialog med de oprindelige arkitekter.
6. Ungdomsudvalget
Vintertræningen fortsætter.
Vi søger stadig efter opti- og 29-trænere.
7. Materiel
Traileren til J70 er genfundet. Niels fortalte den utrolige historie om dens tilvejebringelse.
Vi har modtaget kr. 40.000 fra Krista og Viggo Petersens Fond til ny RIB.
Niels sørger for at takke.
Michael sørger for ansøgning om midler til ny RIB til 2017.
8. Søhesten
Redaktøren har beklageligvis sagt op.
Susanne og Rud vil gerne være med i redaktionsgruppen. Formanden retter efter den
samlede redaktionsgruppes opbakning henvendelse til mulig ny redaktør.
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9. Sejladsudvalget
Intet.
10. Kajakudvalget
Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne.
Der afholdes løbende møder i udvalget, ellers ligger kajakkerne stille.
Måske skal kajakkerne flyttes over i DGI regi i stedet for Dansk kano og kajak forbund.
11. Hjemmesiden/Klubmodulet
Første udkast er set af Erik. Kollektionen skal selvfølgelig lægges ind.
315 mangler stadig at taste kortnummer. Erik sætter opslag op i klubben.
12. Økonomi
Erik har pr. 1. oktober søgt kommunen om tilskud. Kommunen har godkendt med enkelte
rettelser.
Inden 31. december indsender Erik en række udgiftsposter med henblik på at få del i ”ikke
anvendte midler”.
Terrassen er lagt ind i regnskabet.
Budgetmøde i januar.
13. Eventuelt
Generalforsamlingen: B-medlemmer på valg gennemgået. Niels foreslår, at der optages et
medlem fra ungdomsafdelingen i bestyrelsen. Almindelig tilslutning til, at det er en rigtig
god ide at få ungdomsafdelingen repræsenteret.
Alle tænker over evt. kandidater til æresmedlem og fiduspokalen.
14. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2017 kl. 19.30.
Referent: Eva Hofman-Bang
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