Referat fra udvalgsmøde i kapsejladsudvalget den 2. april 2019
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Planlægning af sæsonen 2019 vedr. aftenkapsejlads, inkl. Klargøring af bøjer inkl. steenbøjen
Klassebådsstævne den 22. juni 2019
Øhavet Rundt
Næste møde
Evt., husk at alle er mere end velkommen til at komme med forslag til forbedringer til udvalgets
arbejde og opgaver

Deltagere
Ole, Lars, Hans, Philip, Anette og Per (ref.). Der var rigeligt med kage.
Afbud John.

1. Planlægning af Sæsonen 2019 aftenkapsejlads
1. Bøjer udlægges af Ole, Lars og Hans. Aftales indbyrdes mellem de 3 og er afhængigt af vejret.
Sikkert en dag i næste uge. Ole koordinerer.
2. Valling Ship Management har sponsoreret kæder og 2 nye P‐ringe til bøjerne. Tusind tak. Kæderne
ligger klar ved bøjerne. Rustfri sjækler har vi fået af broudvalget fra de gamle fortøjningsbøjer.
Ligger i grejskur sammen med de nye P‐ringe.
3. Ole maler startbøjen, som Hans har forstærket med jern og svejsning. Lars har malet de andre 3
bøjer.
4. Stenbøjen ved Valdemars Slot skal forsynes med mere vægt. Hans støber dunke med beton og nem
krog til at hægte på kæden.
5. Stenbøjen bliver slidt i hul hvor sjækkel fastgøres. Hans laver rustfri forstærkninger.
6. Anette kontrollerer at dommergrejet er opdateret. Skilte, flag, ur, horn mm.
7. Der er pt. 21 tilmeldte til aftenkapsejlads. Per sender den omkring den 20. april en mail rundt til
tidligere deltagere, som endnu ikke har tilmeldt.
8. Lars oplyser at J70 deltagere er nogenlunde de samme som sidste år. Der er dog kun 5 deltagere
om 4 både i år. Ingen solinger.
9. Lars laver dommerliste når deltagerliste er færdig.
10. Per/Lars sender information/dommermanual til dommerne på mail.
11. Ole sørger igen i år for brød til kapsejladserne.
12. Anette/Per sørger for indtastning af resultater.
13. Philip spørger Mathias om Sejl og Studer, om de igen i år vil agere gaster til mandagssejladserne.
14. Tirsdag den 23. april holdes løb‐sammensætningsmøde. Egely er optaget, så det bliver i havnehuset
kl. 19.00.
15. Carl og Annie lægger dommerbåd til lørdag den 27. april. Bent har lovet at hjælpe til som dommer.
Og kommer med en gast/hjælper. Vi skal have koordineret frokost og drikkelse til dommerne.

2. Klassebådsstævneden 22. juli 2019
1. Lars spørger Carl om han vil lægge dommerbåd til.
2. Ole, Lars, Karen og Hans er sejladsteam.
3. Vi hjælpes ad med maden sammen med Ylvaklubben/Tomas Valling.

4. Bestilling af mad aftales lidt senere. Der regnes med mad fra Føtex.
5. Philip sender link til klassebådsklubber så de kan sætte det på hjemmesider og Facebook sider. Per
tager Folkebåde og 806. Luffe klubben har allerede her senere henvendt sig!!
6. Vi taler sammen senere i juni om de nærmere detaljer.

3. Øhavet Rundt
1. I 2019 er Øhavet Rundt den 30.‐31. august.
2. Lars følger op på seniorerne og pigerne med hensyn til telt, mad mm.
3. Planlægningsmøde vedr. Øhavet Rundt afholdes tirsdag den 18. juni 2019 i Egely, er reserveret.
Husk at invitere Bodil, Ib og repræsentanter fra seniorer og pigerne.
4. Dommerbåde Carl eller Ronni?
5. Lars har bestilt øl og vand, 2 tappehaner ligesom sidste år, så tappestedet bliver inde i teltet.
6. Hvad med dommer, det fik vi ikke vendt?

4. Næste møder
1. Tirsdag den 23. april holdes løb‐sammensætningsmøde. Egely er optaget, så det bliver i havnehuset
kl. 19.00.
2. Møde vedr. Øhavet Rundt afholdes 18. juni kl. 19.00 i Egely.

5. Evt.
Intet specielt behandlet.

