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Bestyrelsen 

 

	
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. februar 2021 
 
Bestyrelse: Navn: Email: 

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

Kasserer Gorm Arildsen    ga@koda.dk  

Bestyrelse Lars Gandrup Petersen larsgandruppetersen@gmail.com 

Bestyrelse Morten Blom Larsen mbl@jbl.dk  

Bestyrelse Rita Johnsson 1rita.johnsson@gmail.com 

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

2. Suppleant Kasper Meisner kmn.fi@cbs.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         ikke indkaldt   niels@assurancepartner.dk 
 
 

1. Valg af referent	
Eva 
 

2. Kabysudvalget 
Der har været frosne vandrør, men der er heldigvis ikke sket frostsprængning. Lukkeperio-
den bruges til at få malet. Rita og Peter undersøger, hvad vi har af grej, og melder en dato 
ud, så flere hjælpere kan møde frem. 
I lyset af den pressede situation udsættes afdragsbetalingen – foreløbig et par måneder. Eva 
giver besked. 
 

3. Aktivitetsudvalget 
Alt er lukket ned foreløbig. 
 

4. Ungdomsudvalget 
Lars har indkaldt til møde om Youngsters d. 16. februar. I de andre sejlklubber er man så 
småt startet med sejlads i grupper på 5. Kasper tjekker, om kommunen tillader det. 
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5. Teknisk udvalg 
Der er afsendt fornyet ansøgning vedr. terrasseudvidelse. Prisoverslaget ser rimeligt ud.  
Peter tjekker, om flugtveje er i orden.   
 

6. Materiel 
Alle RIBs er taget op. Én er stadig til service. 
Det er ved tiden at se på næste ansøgning om midler til RIB. 
Til næste møde i Fonden Sletten Havn nævner Eva, at vi savner bedre lys på havnen – især 
ved slæbestedet. Det er et sikkerhedsspørgsmål! Desuden savnes refleks på molehovederne. 
 

7. Økonomi 
Der er ikke bogført for nylig, så intet nyt. Årsregnskab er snart klart til revision. Sendes ud 
14 dage før generalforsamlingen, da det ikke kan fremlægges i det lukkede klubhus som 
vanligt og foreskrevet i vedtægterne. 
Brugen af SMS skal overvejes. Det koster 35 øre pr. stk. Men der er enighed om, at det er en 
god ide at sende SMS ud om take away hver uge, så længe nedlukningen varer. Gorm taler 
med klubmodul om regningen. 
 

8. Søhesten 
Sover pga. nedlukningen. 
 

9. Planer for 2021 
Punktet gav anledning til en konstruktiv debat om, hvordan vi understøtter aktiviteterne for 
de medlemmer, der ikke sejler, men bidrager til klubbens drift, og hvordan vi kan gøre det 
endnu bedre for Kabysbrugerne. 
Det tages op på det kommende møde, hvordan vi understøtter aktiviteter for klubbens for-
skellige grupper af brugere. Udfordringen er bl.a. at fastholde yngre medlemmer – f.eks. når 
deres børn stopper med at sejle. 
 

10. Forberedelse af Generalforsamling d. 17. marts via Teams. Tidspunkt kl. 19.30. 
Udkast til dagsorden gennemgået. Eva, Lars og Peter genopstiller. Virtuelt møde fastholdes. 
Input til bestyrelsens beretning senest d. 23.februar til Eva. 
Eva beder Per Brinck-Lund om at være dirigent. Gorm sørger for teknikken. 
Forslag til uddeling af pokaler og æresmedlem vedtaget. 
 

11. Eventuelt. 
Der nedsættes et udvalg til at arbejde videre med ”hjørnet”. Morten indkalder efter general-
forsamlingen. Medlemmer: Morten, Rita, Johannes, Lars, Kasper og Niels, hvis han vil, samt 
Eva. Michael Melbye fra Snekkersten inviteres til det første møde, for at vi kan få del i hans 
erfaringer. Dernæst indgår vi i dialog med andre. 
 

12. Næste møde 
Onsdag d. 10. marts 
 

Eva Hofman-Bang 


