
 

Sletten Bådeklub 
 

 

	
REFERAT af bestyrelsesmøde den 20. januar 2021  
(Mødet blev afholdt via teams) 

 
Tilstede: Eva Hofman-Bang, Lars Gandrup Petersen, Gorm Arildsen, Susanne Barnewitz 
Christrup, Morten Blom Larsen, Rita Johnsson, Kasper Meisner, Johannes Kildeby 

Afbud: Peter Karup 

 

1. Valg af referent 
Morten 

2. Kabysudvalget 
Janik har behov for at flere køber Take away, det er derfor forslået at lave en flyer med 
opfordring til at købe Kabyssens Take away. Flyeren skulle laves for at nå ud med bud-
skabet til den del af klubbens medlemmer, som ikke er så digitale. Det blev imidlertid 
vurderet, at indsatsen med at lave en flyer ikke står mål med resultatet. Det blev derfor 
aftalt, at Eva i stedet sender en mail rundt med opfordring til at købe mad i Kabyssen et 
par gange om måneden. 
 
Rita har været i kabyssen og rydde op. I den forbindelse fik hun ideen om at konvertere 
nogle af rengøringstimerne fra ”almindelig” rengøring til hovedrengøring, eftersom beho-
vet for almindelig rengøring er meget begrænset som følge af nedlukningen. Gorm un-
dersøger om dette er muligt.  
 

3. Ungdomsudvalget  
Lars beretter, at alt er på standby bortset fra den ene 29’er, hvor der trænes sammen 
med KDY og muligvis en 49’er i Hellerup 
 
Eva, Niels og Lars har haft møde med Youngsters (et sejlerrelateret ”fællesskab for un-
ge som gerne vil have det sjovt sammen med andre unge”) omkring kommende aktivite-
ter, stævner camp etc.   
Der laves et Sletten Youngsters udvalg - Lars indkalder til første møde.   
 

4. Teknisk udvalg 
Klubhusets tagrender skal renses, Peter ser på det. 
 
Terrasseudvidelse mod syd vil næppe blive godkendt, da Kystdirektoratet har varslet et 
afslag. Der åbnes imidlertid en mulighed for, at der kan udbygges mod øst. Der er sam-
tidig tilkendegivelser fra forskellige sider af, at en udbygning af klubbens faciliteter må-
ske ikke er helt umuligt. Derfor bliver det tidligere projekt nu støvet af igen, Johannes ju-
sterer og rundsender projektet til bestyrelsen. 
 
Lars tager kontakt til Michael Melbye fra Snekkersten sejlklub. Michael har været stærkt 
involveret i den proces, som de har været i gennem i Snekkersten, og har derfor sand-
synligvis nogle tips som vi kan gøre brug af.     
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5. Materiel 
Klubbens RIBs er pt til løbende service hos Prosafe 
Det er besluttet af afhænde den ældste bådtrailer.  
 

6. Økonomi 
Gorm beretter, at foreningens økonomi ser fornuftig ud, trods det noget lave aktivitetsni-
veau i 2021.  
Året ender med et lille overskud selvom indtægterne er faldet i forhold til 2020. En væ-
sentlig forudsætning for den ”sunde” økonomi og et fornuftigt aktivitetsniveau er imidler-
tid stadig sponsorindtægterne.  
J70’eren som er klubbens dyreste enkel aktiv, er nu fuldt afskrevet og belaster derfor nu 
alene regnskabet med driftsomkostninger.  
 

7. Søhesten 
Intet ny, med det aktivitetsniveau der pt. er grundet covid-19, er der ikke meget at fortæl-
le om i bladet. 
 

8. Planer for 2021 
Generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes i marts. Da det er usandsynligt, at der 
vil være åbnet op for større forsamlinger på det tidspunkt, vil generalforsamlingen blive 
afholdt virtuelt (online).  
Planer om en mulig overtagelse om af den gamle værftsbygning er sat midlertidig i bero. 
 

9. Eventuelt 
Fredensborg kommune har udvidet sit rygeforbud til også at omfatte alle udendørsarea-
ler. I Sletten Bådeklub følger vi opfordringen, hvilket betyder, at det fremover ikke længe-
re er tilladt at ryge på klubhusets terrasse samt ved trappen og svalegangen foran klub-
huset.  
 

10. Næste møder 
Der er indkaldt til møde den anden onsdag i måneden indtil onsdagssejladserne starter. 


