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 Lars Simonsen, Fredensborg Kommune 

 Lise Kongsgaard, Fredensborg Kommune 

 Camilla Ankjær, Beboerforeningen 

 Per frost Henriksen, Fredensborg Kommune  

 Martin Jørgensen, Beboerforeningen  

 Preben Goth, Havnens Venner  

 Peter Birch, Fonden Sletten Havn  

 Aksel Jessen, Fiskehuset  

 Erik Møller-Madsen, Sletten Bådeklub  

 Johannes Kildeby, Sletten Bådeklub  

 Knud Sant, Sletten Bådeklub  

C.C.  :    
 
Fra   :  Knud Sant, Erik Møller-Madsen 
 
Dato              : 18. april 2015 
 
Emne  : Møde med Fredensborg Kommune vedr. udvidelse af areal 

og faciliteter i Sletten Bådeklub / Sletten Havn  
 
 
 
Mødet var indkaldt med følgende agenda: 

1. Velkomst v. Johannes Kildeby  

2. Præsentationsrunde - alle  

3. Status på ideoplæg efter høringsrunder v. Knud Sant  

4. Foreløbig kommissorium og organisering af projektet v. Knud Sant  

5. Kommunens interesser i - og bidrag til projektet  

6. Opsamling og konklusioner v. Knud Sant  

 

  



 
 

Johannes bød de kommunale deltagere velkommen og takkede for det stærke fremmøde 

 
Status på ideoplæg efter høringsrunder 
 
Knud Sant redegjorde for interessenternes holdning til projektet før og efter ændring af 
ideoplægget, samt det nu ændrede projekt. 
 
Kommunen udtrykte tilfredshed med at så mange interessenter var blevet involveret, og tilføjede at 
i projekter af denne karakter vil der altid være både tilhængere og modstandere. 
 
  
Foreløbig kommissorium og organisering af projektet 
 

 At foretage en areal udvidelse mod syd 

 At Sletten Bådeklub udbygger faciliteterne på den nye areal efter egne behov 

 At de nye areal ejes af Fonden Sletten Havn 
 
Organisering af projektet: 
 

 Kommunikation, ansvarlig? 

 Teknik, ansvarlig Johannes Kildeby 

 Myndighedsgodkendelser ansvarlig, Lise Kongsgaard/Erik 

 Økonomi ansvarlig Knud Sant 
 
 
Kommunens interesser i - og bidrag til projektet 
 

 Kommunen støtter gerne det reducerede ideoplæg 

 Kommunen har ingen interesse i at eje hverken areal eller bygninger 

 Kommunen havde få timer forinden overstået et økonomimøde, hvor alle 
anlægsinvesteringer blev foreslået stoppet 

 Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke foretages anlægsinvesteringer de 
følgende år. 

 Kommunen vil ikke afvise at der kan findes midler til anlægsinvesteringer af 
størrelsesordenen kr. 1.000.000. Dette kunne dog ikke opfattes som et tilsagn 

 Kommunen opfordre til at præsentere ideoplæg på Borgermødet i Humlebækcenteret 9. 
maj 
 
 

På spørgsmål om støttemidler til projektøkonomi blev det foreslået at vi søger kommunen inden 1. 
maj. Et beløb på kr. 100.000 blev anslået for indeværende år. 
 
Kommunen har ekspertise inden for myndighedsgodkendelser. Lise Kongsgaard assisterer gerne 
inden for projektbeskrivelse samt myndighedsgodkendelser. 
 



 
 
Opsamling og konklusioner 
 
Knud udtrykte tilfredshed med kommunens interesse for projektet, deltagernes konstruktive inputs, 
samt tilsagn om assistance til projektets planlægning og godkendelse. 


