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Referat af bestyrelsesmøde i Sletten Bådeklub, tirsdag, d. 8. maj 2018 
 

Tilstede: Eva Hofman-Bang, Erik Møller-Madsen, Per Holmgaard, Thomas De Leeuw, 
Peter Krarup, Susanne Barnewitz Christrup, Karsten Frese, Johannes Kildeby,  
Gorm Arildsen, Linda Cerup-Simonsen og Rita Johnsson.  

Fraværende: Lars Gandrup Petersen, Niels Ole Sloth og Rud Kofoed 

 

Ad. 1 Referent: Rita 
 

Ad. 2 Nyheder fra formanden v. Eva 
Stendepotet øst for havnen er korrekt afmærket, og det er kommet besked fra Søfartsstyrelsen 
om, at afmærkningen nu er permanent”. 
 

Ad. 3 Søhesten v. Susanne  
Lovord fra alle om seneste udgave, som var blev udvidet en hel del. 

Næste deadline 15. juni. 
 

Ad. 4 Aktivitetsudvalget v. Karsten 
Vi forventer, at der afholdes 2-3 grillaftener med tilskud til musikalsk underholdning. 

Sommerfest vil vi evt. benytte Dj f.eks. med Mercur temaet som musikalsk pejlemærke. 

Ingen planer om jazz. 
 

Ad. 5  Kabysudvalg v. Per 
Der er fuld gang i indkøb af nye stole i stil med Jacobsens 7er. 

Jacob og Per arbejder fortsat på inventarlisten 
 

Ad. 6 Sejladsudvalg v. Johannes og Gorm 
Gorm: B bøjen står nu igen på sin plads sammen med de øvrige sejladsbøjer og alle er tilfredse 
inkl. Nivå. 

Der er herfra 11 tilmeldte både til onsdagsmatcherne, fint 3 flere end sidste år. 

Johannes: Indbydelserne til Knarrstævnet 16. – 17. juni er i gang, Erik bedes oprette tilmel-
dingsformularen i klubmodulet. 

Johannes finder en ny plads til de store bøjer med orange kugler på stålstænger, som er hen-
lagt ved foreningshuset.  
 

Ad. 7 Ungdomsudvalg v. Linda 
Fuld gang i træningen og vi har fået mange gode trænere i år. 

Niels O. Sloth er på vej til stævne i Holland med Victor, Carl Emil og Florin. 

Der blev afholdt rangliste stævne i weekenden i Rungsted. Vi havde følgende både med: Opti A, 
E joller, Zoom, hvormed Simon blev vinder, Feva og 29’er. 

Nye 1 dags stævner i 29’er er planlagt. 

Der var 4 piger på mandagssejlads i J70’eren 

29’erne ligger pt i Rungsted, men flyttes nu til Snekkersten. 

Linda deltog i vinter i projekt ”Women on water”, og udtrykte stor begejstring.  
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Side 2 
 

Ungdomsafd. er meget aktive på facebook, dog ville det være en ide om øvrige interesserede 
også kunne få mulighed for at se disse nyheder. Webmaster Erik kontaktes herom.  

Iøvrigt savnes nyhedsstof på klubbens hjemmeside fra alle udvalg. 
 

Ad. 8 Teknisk udvalg v. Peter 
Arbejdsdagen gik fint, specielt skal Linda fremhæves og roses for en kæmpe oprydningsindsats i 
kælderen. 

Der er nu sat lysdæmpere, samt isat parfumepærer med samme styrke på lampetterne. 

Alle planlagte opgaver blev løst. 

Projekt gangbro og facade opstartes senere, når alle involverede har tid.  

Samtidig vil Peter også se på døren til terrassen, da den er meget utæt. 

Internet bliver igen etableret for kr. 2.768,00 + 1 middag til teknikeren, Per igangsætter.  
 

Ad. 9 Kajakudvalg v. Erik og Rita 
På opfordringen til medlemmerne om at tilmelde sig kajak hhv stativleje, fik vi 3 henvendelser 
om leje af kajak, samt 5 der gerne vil leje stativplads. 

Vi besluttede herefter at sælge 5 gamle kajakker til i alt 10.000 kr. og 2 nye á 20.000 kr. til den 
nye kajakforening, altså beholder vi 2 mellemstore og en stor kajak. Erik opretter lejeformular i 
klubmodul. 

Vi beholder 2 stativer indeholdende i alt 12 pladser. Disse er nu flyttet op i det sydvestlige 
hjørne af foreningshaven. 

Teksten på kajakafdelingens hjemmeside er midlertidigt opdateret, vil snarest også indeholde 
retningslinjer for udlån inkl. henvisning til kajakforbundets regler herom. 

Der skal findes et forsvarligt sted til opbevaring af de 2 subboards. De må kun lånes ud til 
voksne. Evt. medtages på sejlersommerlejren også her under overvågning af voksne/forældre. 

Peter Madsen (Henrik Madsens søn) vil måske hjælpe med vejledning af nye kajakbrugere. Rita 
kontakter Henrik/Peter. 
 

Ad. 10 Materiel v. Thomas 
RIB bådene får nu foretaget det årlige motor serviceeftersyn.  
 

Ad. 11 Økonomi v. Erik 
Pr. 25. maj 2018 bliver Persondataforordningen håndhævet på en mere kontant måde end tidli-
gere, idet der pr. denne dato kan gives bøder for manglende overholdelse. 

Bådeklubbens data er for langt den største del lagt i Klubmoduls varetægt. For at sikre at Klub-
modul også overholder bestemmelserne, vil der være etableret en såkaldt Databehandleraftale 
pr. 25. maj 2018 mellem Sletten Bådeklub og Klubmodul. 

Vi indhenter også børneattester for vore instruktører/trænere. Disse indeholder personfølsomme 
data. Vi indhenter således en samtykkeerklæring fra de personer, der indhentes børneattest fra. 
 

Ad. 12 Sikkerhedspolitik v. Johannes 
Kursus i søsikkerhed afholdes søndag, d. 27. maj kl. 10.00 
 

Ad. 13 Eventuelt 
Susanne har fået udleveret nogle forkert udførte C-nøgler. Med det formål at få nye C-nøgler 
indkøbt, har Susanne lånt en C-nøgle, der fungerer, af Thomas. Nøglen skal afl. i postkassen 
senest mandag. 
 

Ad. 14 Næste møde: 1. juni 18 afholdes hos Eva og er med ledsager. 


