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Agenda

Kl. 20.00 Velkomst og kort orientering om 
aftenens forløb.

Kl. 20.10 Gennemgang af projektet og 
ideen.

Kl. 20.30 Gruppearbejde:

•Ideer omkring landindvindingen.

•Ideer omkring det bygningsmæssige.

•Ideer omkring finansieringsmuligheder.

Kl. 21.30 Sammensætning af en styregruppe:

•Formand

•Sekretær

•2-3 fra Sletten Bådeklub

•1 fra Fonden Sletten Havn

•1 fra Fiskehuset

•1 fra Beboerforeningen

•1 fra Havnens Venner

•1 fra Kommunen

Kl. 22.00 Sammensætning af udvalg:

•Projektudvalg, herunder myndigheder

•Økonomiudvalg

Kl. 22.30 Næste møde



Vores forhold…

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



Udsigten og stanken er til at få øje på

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



Omklædning - puuuhaa

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



Og et træt toilet

En garderobe eller et toilet:



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


