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Udvalg

Tilstede : Eva Hofman-Bang, Erik Møller-Madsen, Thomas De Leeuw, Per Holmgaard, Pernille Gøttler,
Lars Gandrup Petersen, Susanne Barnewitz, Johannes Kildeby, Linda Serup-Simonsen og
Karsten Frese,.
1. Valg af referent
Pernille.
2. Søhesten
Søhesten har været i krise hen over sommeren. Juninummeret udkom ikke. Pt. arbejder Rud og
Susanne på at få et sommernummer ud allersnarest.
Rud og Susanne har sagt ja til at lave dec. nummeret også.

3. Aktivitetsudvalg
Program for efteråret?
• Fredagens sommerfest er udsolgt.
• 1 uge i okt. Er der åleuge.
• 8. nov. Andespil
• Medio nov. Vildt aften
• Ultimo nov. Er der vinsmagning - sandsynligvis v/Lars Bjørn
• 12. dec. Kommer der julesjov for voksne
• Jan. Eller feb. Torskegilde.
• 7. marts Irsk aften med Irsk musik
• Det kunne være godt med flere sejlrelaterede arrangementer, fx foredrag.
Der sættes en annonce i Søhesten, om der er nogen der har noget at byde ind med.
4. Kabysudvalg
Sponsorskilte til de nye borde?
Per rykker for dem
5. Sejladsudvalg
22. maj. ”Kvinde kend din båd”. 5 både deltog.
10.-11. juni Knarr stævne hvor 22 både deltog. Vi har sagt ja til at afholde stævnet igen næste år
d. 16.-17. juni 2018.
25. juni ”sø sikkerhed”. Der var en håndfuld både, der deltog og der var god stemning, bl.a. blev der
afprøvet redningsveste.
6. Onsdagssejladser
- kører godt. Resultaterne kommer nu ind løbende, samme aften. Der har ikke været nogen
problemer med resultaterne i år. 3 sejladser måtte aflyses pga. for megen vind.
6 okt. Er der afslutnings middag.
Trapez klubben har spurgt os om vi vil afholde DM. Johannes spørger Michael Christiansen.
7. Ungdomsudvalg.
Fire sejlere var udtaget til Nordisk mesterskab i Estland:
Carl Emil Sloth 3. pl.
Victor Christian Melchior 20. pl.
Florien Verbeek Hougaard 54 pl.
2 sejlere - Caroline Lunøe Petersen og Emmelie Reed deltog ved VM i Zoom 8 i Raa ved
Helsingborg.
Jonas har været I Spanien til VM og i Frankrig til EM i Europa Jolle
Silje til EM i Optimist i Bulgarien.
Den traditionsrige sejlerlejr blev aflyst i år, da mange var ude til andre stævner m.m..

Der afholdes Sletten cup på søndag 20. aug. Der er brug for megen hjælp. og der mangler frivillige til
hjælp ved afvikling af stævnet..
Rangliste stævne 26-28 aug. i Skive, og 22.-24. sep. i Skælskør, Traditionsrig tur for hele
ungdommen. En god rekrutteringstur.
Hold DM på søerne i København. 30. sep.-1. okt.
J70 sejler med til onsdagssejlads og deltager i flg. ligastævner:
2– 3 sep. i Aarhus og 9.–10. sep. Skovshoved.
Eva indskærper at kommunen har frabedt sig at der tørres sejl i kælderen
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8. Kajakudvalg
Vandhanen er nu kommet og der er sat slange og bukke op, så kajakkerne kan skylles efter brug.
At benytte det gamle havnekontor som opbevaring, var af flere grunde ikke så hensigtsmæssigt
alligevel. Forslag om at bygge et skur ved siden af ”løgnens tempel”.
Pernille sender et budget til bestyrelsen til evt. godkendelse ved næste møde.
Christian Nielsen, Claus Lunau og Mikael Rasmussen er I fuld gang med uddannelse til instruktører.
Der har været afholdt et ipp2 kursus samt et rullekursus.
Der har været fælles ture til de københavnsk kanaler, Møns Klint og Sjællands Odde,
9. Teknisk udvalg
Sponsorskilte, Fogfonden, benzinskab færdigt?
Signalmast skal rejses!
Fra generalforsamlingen: status på evt. lydisolering.
Nøglen på dame toilet er lavet.
Benzinskab mangler nøgle - Erik rykker Madsen.
Signal mast - Per prøver at finde en løsning evt. med wirer.
10. Orientering fra møde i Udvalget til udvikling af Sletten havn og fra møde i Fonden
Eva informerer. Der er ikke den store opbakning til udvidelsen.
11. Klubhus/Kabyssen
Per, Erik og Susanne skulle finde en løsning, der giver større brugertilfredshed (jf. referat nr. 42)
12. Materiel
13. Økonomi
Medlemsstatus - 972 medlemmer pt. 8.225 kr. mindre i indtægt end ved denne tid sidste år.
Sponsoransøgninger. Udvalg søger selv til afdelingen. Erik søger de gennerelle. Undersøge om
nogen har særlig forstand på at søge - evt. Mimi.
14. Hjemmesiden og klubmodulet
15. Sikkerhed
Sikkerhedspolitik - Eva og Lars taler sammen om detaljer. Susanne har fået tilbud om 1. hjælp
kursus. Pernille vil høre en livreder om et mere sø målrettet førstehjælpskursus
16. Opfølgning på generalforsamlingen i øvrigt
Der blev vist håndboldfinale i klubhuset. Kan vi fortsætte med den slags aktiviteter?
Stor succes. Der var god stemning og flere hatte.
17. Næste møde, hvor udvalgene ikke deltager: 12. september.
18. Evt.
Hjertestarterkursus: Susanne skulle undersøge. Se sikkerhed
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