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Sletten Bådeklub byder velkommen til:

• Ulla Hardy-Hansen, 1. viceborgmester
• Thomas Lykke Pedersen, borgmester
• Per Frost Henriksen, Formand for Fritids- og Idrætsudvalget
• Lars Simonsen, Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Fra Bådeklubben er vi:
• Johannes Kildeby, Formand
• Knud Sant, Kasserer
• Niels Ole Sloth, Ungdomsleder
• Jesper Jespersen, Materiel vand
• Per Tullberg, Materiel land



Vores formål med mødet i dag er at:

• Præsentere Sletten bådeklub, og de vilkår hvorunder vi i dag 
fungerer, for Fredensborg Kommune 

• Præsentere Sletten Bådeklubs Vision & Strategi

• Præsentere vores ideoplæg for en realisering af Vision & Strategi

• Indlede en dialog med Fredensborg Kommune om en realisering af 
Vision & Strategi

• Fastlægge næste skridt



Præsentation af Sletten Bådeklub

• Sletten Bådeklub blev stiftet den 16. juni 1964 af en række aktive 
sejlere med båd i Sletten Havn, og kunne således fejre 50 års 
jubilæum i år!



Præsentation af Sletten Bådeklub

• Sletten Bådeklub blev stiftet den 16. juni 1964 af en række aktive 
sejlere med båd i Sletten Havn, og kunne således fejre 50 års 
jubilæum i år!

• Vi har haft en støt tilgang af medlemmer gennem de mange år, og 
status pr. d.d. er følgende:
• Har egen sejlbåd: 206
• Har enten motorsejler eller motorbåd: 80
• Er aktiv kajaksejler 80
• Familiemedlemskaber 258 med 80 børn
• Pensionistmedlemmer 318
• Antal medlemmer i alt 776



Kajak

Vores seneste initiativ for at få folk på vandet er kajakroning. 
Initiativet er sat i søen af Pernille Gøttler, der efter 2-3 år kan 
konstatere at ideen var rigtig. 

Der er nu 80 aktive kajakroere, der alle kan lade sig certificere af 
klubbens egne instruktører.

Forholdene er så som så, som det vil fremgå af de følgende billeder



Kajak

Opmagasineringen af kajakkerne sker i selvbyggede stativer i haven 
bag foreningshuset, hvor græs og andre vækster kæmper om 
pladsen gennem sommeren.



Kajak

Da pladsen er trang i havnens ”søsætningsområde” bruges stranden 
og al den dejlige bløde tang til instruktion og søsætning for de 
mange nye roere! 



Kajak

Den personlige ”tilrigning” foregår som regel hjemmefra, idet 
omklædningsfaciliteterne er begrænset til en kælder:



Kajak

En garderobe eller et toilet:



Kajak

Og de smiler stadigvæk!



Ungdom
Ungdomsafdelingen består af op mod 60 aktive sejlere i alderen 8-20 år. 

De sejler i klubbens mere end 30 Optimistjoller, eller en af de 3 29’er 
klubben råder over.

Vores resultater giver respekt. Når ”Sletten Sailing Team” deltager i 
stævner, og dem er der mange af, så vil der med  sikkerhed  være Sletten 
sejlere på skamlen!

Opti A ranglisten ->



Ungdom

I 2014 startede der 20 nye Optimistsejlere, der langsomt men sikkert 
gøres trygge ved jollen og vandet. Også 2 nye 29’er sejlere er kommet til! 



Ungdom

Ikke alt går som planlagt, og der må kæmpes bravt for at holde jollen på 
ret køl: 



Ungdom

Også Kommunens sommerferieaktivitet og klubbens sommerlejr i 
Nykøbing Sjælland er godt besøgt



Ungdom

Sletten Bådeklubs ungdomsafdeling er med til at sætte Fredensborg 
Kommune på landkortet med de mange flotte placering i både ind- og 
udland.



Ungdom
Ungdomsafdelingen deler faciliteter med klubbens øvrige sejlere, og disse stilles 
naturligvis til disposition for vores gæster ved stævner, hvor antallet af sejlere mere 
end fordobles!

Vi har dog et enkelt sejlskur, hvor alt vores grej opbevares, og  pt. legetøjsmuseet til 
trailere mv.!



Ungdom

Også i ungdomsafdelingen smiler vi selvom det til tider går hårdt til



Seniorer
Seniorafdelingen har det primære formål at behage Deres fruer så 
meget, at de kan sejle kapsejlads om onsdagen!



Vores sociale ansvar (CSR)

Mange af bådeklubbens medlemmer 
har været her fra første dag. De er 
naturligvis nu ældre, og er dermed 
med til at føre arven videre. Vi føler et 
ansvar for, at de stadig trives og føler 
sig velkomne i Sletten Bådeklub



Vision & Strategi
Missionen er formuleret ifm klubben stiftelse. Det er:

•at fremme bådsportens kår i Fredensborg kommune,

•at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i bådsportens teori og praksis - herunder uddannelse af 

juniorer

•at varetage medlemmernes interesser over for ledelsen af Sletten havn, andre myndigheder og 

organisationer, samt

•at fremme sammenholdet mellem klubbens medlemmer.

Sletten Bådeklub definerer sin målgruppe, som:

” Personer med interesse for bådsporten”



Vision & Strategi

Vision

” Den mest eftertragtede bådeklub i Øresund”

Miljøet omkring Sletten havn er så interessant at denne vision på ingen måde er overambitiøs.

Strategiske mål

Ungdomsmedlemmer mindst 100 hvor mindst 60 er aktive sejlere. Sletten Bådeklub udvikler 

vedvarende unge deltager til DM; NM, EM; VM og OL.

Aktive seniorer. Alle er bidragydende i klubbens liv efter formåen. De fleste er aktive sejlere. 

Kapsejlads, tursejlads, roning. Andre bidrager efter frivillighedsprincippet med andre aktiviteter. 

Træning, undervisning, vedligehold, sikkerhed, underholdning, fremstilling og vedligehold af 

udstyr, klubhus, kabyssen etc. Duelighedskurser, motorbådskurser, kajakroning, førstehjælp, 

hjertemassage, MOB træning, vinter- og forårsklargøring af både, kapsejlads kursus.

Dygtiggørelse og fælles aktiviteter kan kombineres og styrker sammenholdet



Vision & Strategi
Strategier

Vi skal dyrke og videreudvikle de unikke kvalitetsegenskaber i klubben og Havnen. Det er her vi i særlig grad differentierer 

os ift andre havne i Øresund. 

Vi skal værne om havnens autenticitet- dvs. dens ægthed, naturlighed og originalitet.

De erhvervsdrivende fiskere og fiskerbåde, fritidsfiskerne, fiskehuset, værftet klubhuset etc. sammen med de originale 

mennesketyper der færdes i og omkring havnen.

Miljøet skal være levende med mennesker og meningsfyldte aktiviteter. Det må ikke være et museum ej heller en fancy men 

mennesketom marina.

Det er det usnobbede, ligefremme, åbne, livsbekræftende, glade, optimistiske, bidragydende og involverende samvær og 

omgangstone der præger miljøet.

Frivillighedsprincippet er et bærende element i klubbens virke. Det betyder at nye medlemmer afkrydser i et skema, på 

hvilke områder man kan yde bidrag til klubbens aktiviteter. Nuværende klubmedlemmer anmodes om at gøre det samme.

Klubhuset. Klubhuset udbygges således de fysiske rammer forbedres til fordel for kursusvirksomhed, for de aktivt 

sejlende i form af omklædningsrum, bad /sauna og for socialt samvær. Tidligere udarbejdede skitser revurderes

Tansparens og styring. Der skal være åbenhed og gennemsigtighed i klubbens aktiviteter, beslutninger og økonomiske 

styring



Ideoplæg



Realisering af Vision & Strategi



Næste skridt


