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Bestyrelse: Navn: Email: 

Formand Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com 

Kasserer Erik Møller-Madsen semm@privat.dk 

Bestyrelse Lars Gandrup Petersen larsgandruppetersen@gmail.com 

Bestyrelse Per Holmgaard Per.holmgaard@lexmark.dk 

Bestyrelse Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com 

1. Suppleant Peter Krarup afbud npk@krarups-snedkeri.dk 

2. Suppleant Thomas De Leeuw auto@hannahdeleeuw.dk 

2. Kasserer Gorm Arildsen Ga@koda.dk 

Sekretær Susanne Barnewitz afbud susannebarnewitz@yahoo.dk	

Udvalg: 

Aktivitet Karsten Frese ikke indkaldt frese@mbuna.dk 

Kabys Jannik Pedersen ikke indkaldt  Jannik.mp@hotmail.com 

Sejlads Johannes Kildeby ikke indkaldt jok@niras.com 

Onsdagssejlads Gorm Arildsen Ga@koda.dk 

Teknik Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk 

Ungdomssejler Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk 

Pga. coronareglerne blev mødet afviklet virtuelt i Teams. 
 

1. Valg af referent	
Eva 
 

2. Generalforsamling 
Eva tjekker med kommunen og/eller Dansk Sejlunion, om der er problemer i forhold til 
kommunalt tilskud og andet, hvis vi udsætter generalforsamlingen til næste års ordinære. 
Hvis der er problemer, holdes generalforsamlingen om muligt på Humlebæk skole torsdag d. 
20. august. Ingen servering – evt. en øl og efterfølgende mulighed for spisning i klubhuset. 
Gorm undersøger reglerne og reserverer S 52 på Humlebæk skole.  
 

3. Kabysudvalget 
Der er pænt fyldt op i klubhuset. Jannik siger, at fødevarerne er blevet dyrere, og han er 
stoppet med at servere stegt flæsk, fordi det angiveligt giver underskud. 
Per har et møde med Jannik d. 10. juni. 
 

4. Aktivitetsudvalget 
Gorm tjekker reglerne angående afholdelse af sommerfest. 
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5. Ungdomsudvalget 
Der er fin tilstrømning til opti C – uden at der har været ført kampagne! 
Der bliver 2 uger – uge 27 og 28 – med optisejlads for kommunens børn – og vore egne sej-
lere tilbydes at sejle hver dag fra 9-15 i de to uger. 
Ang. jollepladsen ved Strandlyst. Der er lagt en kæmpesten ved den vestlige indgang til jol-
lepladsen, så jollerne ikke kan komme ud, hvis den østlige indgang er blokeret af parkerede 
biler (hvad den ofte er). Eva tager snakken med kommunen om adgangsforholdene til jolle-
pladsen. 
Der er kommet en forespørgsel fra Mallorca angående køb eller lån af vores gamle 29’ere, 
der ligger dernede. Ungdomsafdelingen finder ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt i 
forhold til jollerne, så vores unge er sikret, at jollerne er klar, når/hvis de tager derned. 
Angående Youngstermøde: Erik, Niels Ole, Lars og Jens deltager. 
 

6. Teknisk udvalg 
Udvidelse af terrasse sorterer under Kystdirektoratet. Johannes laver udkast til tegninger.  
 

7. Materiel 
Der er udfordringer med VHF-radioerne til vores RIBs. Der anskaffes bæretasker i pangfarver 
med skulderrem. 
Der er truffet en god aftale med Watski – leveres via Gorm. 
 

8. Økonomi 
Erik oplyste, at der i 1. kvartal ikke er indkommet det forventede sponsorat (30.000) fra Jan-
nik pga. lav omsætning og coronalukning. 
Ligeledes er der heller ikke modtaget lejeindtægt fra optimistjoller. Trænerne ansvarliggøres 
i forhold til inddrivelse af leje (det sker allerede). 
Erik har sendt ansøgning til DIF’s og DGI’s hjælpepulje på kr. 70.000,-. 
Der mangler indtægter, men udgiftssiden er også under normalen, så samlet set er der bed-
re økonomi end på samme tid sidste år – melder Gorm og Erik samstemmende. 
Der er fremsendt et forslag fra Henrik Madsen om opkrævning af ekstraordinært kontingent 
pga. coronaen, dette fremlægges på generalforsamlingen.  
	

9. Eskadresejlads 
Knarrstævnet bliver formodentlig aflyst pga. coronareglerne (det blev det), men eskadresej-
ladsen kan gennemføres. Der er forhåndsinteresse fra 10 både. 9 både fra Sletten deltog i 
den imponerende sejlads gennem Kronløbet rundt om kongebøjen. 
 

10. Evt.  
Ang. forhandlinger om værftbygningerne: Gorm deltager sammen med Eva. 
Eva undersøger status for skurbyggeri hos kommunen.  
 
 

11. Næste møde 
Mandag d. 10. august. Rita bager! 
 

Hilsen 

Eva 


