
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

	
Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 17. august 2020 på Strandlyst. 
 
Bestyrelse: Navn: Email: 

Formand Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com 
Kasserer Erik Møller-Madsen via Teams 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 afbud auto@hannahdeleeuw.dk 
 Gorm Arildsen Ga@koda.dk 
Sekretær Susanne Barnewitz 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 
 

1. Valg af referent	
Eva 
 

2. Generalforsamling 
Der er kun kommet positive bemærkninger til formandens brev om udsættelse til 2021. Som 
opfølgning udsendes et elektronisk nyhedsbrev til medlemmerne, hvori der også skrives om, 
at klubhuset netop er et klubhus og ikke en restaurant, samt om, hvad der i øvrigt rør sig og 
planlægges. Herunder: Onsdagssejlads, ungdom, ugens menu og udvalg – i ”standerperio-
den”. 
 

3. Kabysudvalget 
Knud fungerer ikke mere som sparring for Jannick. Per beder om at se regnskaber, og Gorm 
gennemgår dem og ser, om han kan støtte op om Kabyssen. Kabyssen har genoptaget beta-
ling af afdrag og betaling af sponsorbidrag efter coronanedlukningen. 
Per undersøger de nøjagtige regler for afholdelse af åbne og lukkede arrangementer og giver 
Helle og Per besked om, hvad der er muligt i forhold til Metal Cup i oktober (som det ser ud 
pt.). 
 

4. Aktivitetsudvalget 
Sommerfesten er aflyst. Per giver udvalget besked om mulighederne i Kabyssen. 
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5. Ungdomsudvalget 
Der var guld og sølv til Slettensejlerne i 29’er ved de norske mesterskaber i Tønsberg. For-
nem præstation!! Til lykke! 
Sletten Cup: sejlads aflyst pga. manglende vind. Ærgerligt – vinden kom kl. 14. Sejladsbe-
stemmelserne ændres fremadrettet, så der kan sejles frem til kl. 17. 
Vores J70’er besætning sejlede seneste weekend i 1. div. i Aarhus. Pga. coronasituationen 
havde vi givet de unge sejlere på 15,16,18 og 20 år skriftlige adfærdsregler med: Offentlig 
transport derover, overnatning på kollegieværelse med eget toilet og bad, overholdelse af al-
le regler ved stævnet og INGEN besøg i nattelivet i Aarhus.  
Der manglede vind, men de klarede en 11. plads af 18. 
Youngsterstævne d. 22. og 23. august. 
Der udformes en lille skrivelse til naboerne ved Peder Mads om tilladelsen til overnatning i 
telte. Uddeles torsdag eller fredag i postkasserne. 
Eva minder om ALTID at orientere havnefogeden om arrangementer og henstilling af mate-
rialer. Der holdes møde tirsdag kl. 15 med Youngstergruppen. 
Alt grej til stævner opbevares på gården, hvilket letter forberedelsen af stævnerne. Der ind-
købes en trailer, som forsynes med ”overbygning”, så grejet kan opbevares og nemt trans-
porteres til og fra havnen. 
Sletten Cup gav et lille overskud. 
Lars foreslår, at vi etablerer et 29’erstævne i oktober.  
 

6. Teknisk udvalg 
Udvidelse af terrassen sorterer under Kystdirektoratet. Johannes laver tegninger. Eva har 
rykket. 
Kloakken er defekt. Hjælp tilkaldt, og der kommer formodentlig en regning, som deles i tre 
som vanligt. 
  

7. Materiel 
Kommunen giver nu kun 25% til anskaffelse af nyt grej. Hvis der kan skaffes penge, søger vi 
og indkøber ny RIB. Det betaler sig at udskifte i en jævn strøm!! 
 

8. Økonomi 
Her var Erik med fra Fåborg via Teams. 
Erik og Gorm orienterede om økonomien, som trods alt ser fornuftig ud.  
Vi har endnu en gang fået besked fra kommunen om, at skuret er udsat. Denne gang, fordi 
Kulturudvalget ønsker at bruge haven på Strandlyst til plan B for opstilling af kunstværk af 
Per Arnoldi til minde om jødetransporterne i oktober 43. Pt. er der indgivet en klage over 
Kystdirektoratets afslag på placering på Peder Mads (plan A). Sagen skal videre til Idrætsud-
valget, og det må forudses at tage lang tid, før en afgørelse foreligger.  
Værftet. Sagen har ligget stille i coronatiden, og der ser meget stille ud på værftet. Eva og 
Gorm tager et møde med Martin. Havnefondens formand har givet udtryk for velvilje i for-
hold til vores pladsproblemer. 
Der er fremsendt et forslag fra Henrik Madsen om opkrævning af ekstraordinært kontingent 
pga. coronaen, dette fremlægges på generalforsamlingen. 
	

9. Søhesten 
Eva har haft møde med Susanne og Janne, der har planer om en netudgave. Journalist sav-
nes!! Se under punkt 2. 
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10. Eventuelt. 
Personsag fra før sommerferien. 
Eva svarer Ole Kamperlund, at bestyrelsen har taget Evas afgørelse og brev til efterretning. 
Næstkommende lejlighed bruges til at pointere, at Sletten Bådeklub er en klub og ikke en re-
staurant. 
 

11. Næste møde 
Tirsdag d. 8. september kl. 19.30. 

Hilsen 

Eva 


