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Bestyrelsen 

 

 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. marts 2021, kl. 19.30. 
 
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 
Kasper 
 

2. Kabysudvalget 
Kabyssen er blevet frisket op af gode frivillige kræfter.  
I lyset af den pressede situation udsættes afdragsbetalingen – foreløbig et par måneder. 
Der er planlagt arbejdsweekend d. 10. april hvor facade, tagrender, flagstænger, bøjer og 
øvrigt greb klargøres til den kommende sæson. Efter de nuværende regler må vi kun arbejde 
udendørs i grupper af maks. 5 personer. 
 

3. Aktivitetsudvalget 
Alt er lukket ned foreløbig. 
 

4. Ungdomsudvalget 
Kapsejladsholdet for optimister er startet op igen, og bredeholdet for optimister starter (efter 
planen) efter påske. 29ers træner i øjeblikket i Rungsted, mens 49ers træner i Hellerup. 
Youngsters konceptet starter op med træning i J70 på mandagen. 
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5. Teknisk udvalg 
Der er kommet høringssvar på vores ansøgning vedr. terrasseudvidelse. Høringssvarene har 
ikke givet anledning til bemærkninger til ansøgningen. 
 

6. Materiel 
Det er blevet tid til at udarbejde ansøgning om midler til en ny RIB. 
 

7. Økonomi 
Årsregnskaber er sendt ud til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen d. 17. 
marts. Grundet nedlukning af klubhuset kan årsregnskabet ikke fremlægges i klubhuset. 
Fremsendelsen er derfor sket elektronisk. 
Der har været mindre problemer med betaling af kontingenter for nogle medlemmer jf. nye 
regler for to-punkts godkendelse af elektroniske overførsler. Der arbejdes på en løsning. 
 

8. Søhesten 
Sover pga. nedlukningen. 
 

9. Planer for 2021 
I forlængelse af sidste bestyrelsesmødes konstruktive debat om, hvordan vi understøtter ak-
tiviteterne for klubbens medlemmer, blev et koncept for J70 sejlads for ”søulke” (seniorsej-
lere i 60+ segmentet) i dagtimerne diskuteret. Der søges efter tovholdere, som kan være 
med til at starte konceptet op. En artikel i Søhesten kan medvirke til at aktivere medlemmer, 
som kunne være interesserede i at deltage. 
 

10. Forberedelse af Generalforsamling d. 17. marts via Teams. Tidspunkt 1930. 
Indbydelse og dagsorden til den virtuelle generalforsamling d. 17. marts kl 19.30 er udsendt. 
Eva, Lars og Peter genopstiller. Per Brinck-Lund er villig til at træde til som dirigent. Gorm 
sørger for teknikken og hjælper de medlemmer, der ikke har erfaring med virtuelle møder. 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

11. Eventuelt. 
Ansøgninger om tilskud fra DGI til a) omkostninger i forbindelse med nedlukning og b) om-
kostninger til trænerløn i forbindelse med Youngsters koncept. 
 

12. Næste møde 
Onsdag d. 14. april 
 

Kasper Meisner Nielsen 


