
 
Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 14. april 2021, kl. 19.30 – virtuelt! 
 
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 Nielsen  kmn.fi@cbs.dk 
Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 

Udvalg: 
Ungdomssejler Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk 

 
1. Valg af referent 

Rita 

2. Kabysudvalget 
Annette fremsender tal til Gorm, der udarbejder budget for kommende år. 
Eva udsender meddelelse incl. nye regler når kabyssen genåbner onsdag, d. 21. april.  

3. Aktivitetsudvalget 
Ingen nye aktiviteter pt 
 

4. Ungdomsudvalget 
Pt har vi 1 A, 0 B og 30 C sejlere med forventning om, at 4 snart bliver B sejlere. 2,5 besæt-
ning til 29, 2 E joller og 2 49’er.  
Niels Ole: 
Lørdagssejladser har været i gang, og nu starter træning på hverdage: 
Optimister opstarter her, 29’er træner med Rungsted, 49’er træner med Hellerup  
2 kassetrailere (Conectivo) klar i uge 16 i Tyskland. 
Gammel optitrailer skrottet. 
Kasper:  
Lille trailer til 4-6 vil være en mulighed, da den vil være nem for alle at køre med. En af vo-
res 29,er trailere ombygges og tilpasses til optitrailer. 
Der arbejdes på at danne nogle forældregrupper, som kan supportere optimisterne, Lars del-
tager gerne i orienteringsmøde. 
Forventningen er, at disse grupper kan overtage ved næste sæsonstart. 
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Lars: 
Opfordrer alle til at fortælle om muligheder ved Youngster sejladsen, så så mange unge 
mennesker får chancen for at deltage, uanset at de ikke har sejlet før. 
Youngsters planlægningen er i fuld gang. Ugentlige sejladser opstarter 3. maj. Kan følges på 
Facebook. 
2. maj har vi et åben båd-arrangement. Gorm lægger gerne båd til mht. forældre, der vil 
følge sejladsen. 
Der er fastlagt træning hver mandag, hvilken også indeholder undervisning i duelighedsbevis 
(Lars instruktør). 
Vi tilbyder praktisk sejladsundervisning igennem den almindelige hverdagstræning i J70. Lars 
vil undersøge mulighederne hos Søfartsstyrelsen for at opstarte undervisning i den teoretiske 
del til duelighedsprøven igennem vinteren for klubbens medlemmer. 
Vi mangler grundet sikkerhed, en motor til J70, pris 11-12.000 kr., Gorm mente, at vi har 
pengene (mod forventet sponsorstøtte). Vedtaget. 
Gorm og Niels Ole prøver sammen at finde en anden struktur i regnskabet, således at spon-
sorater mm. fremtræder mere overskueligt. 
Opfordringen til at få seniorer ud med J70 er pt ikke kommet videre. 

5. Teknisk udvalg 
Terrasseudvidelsen er anslået til at koste 103.000. Jens Knud Lind har lovet at sponsere en 
del af beløbet. Resten søges hos Fogfonden (Eva). 
Der er enighed om, at der sættes i gang nu uanset udfaldet af ansøgningen til Fogfonden.  

6. Materiel 
Knarr standeren er rådden ca. 1 meter i bunden, et sallingshorn er også knækket af. Niels 
Ole spørger i Knarr admiralitetet, om der evt. skulle være en udtjent mast, vi kunne over-
tage. 
Morten rykker for prisen for ny rib hos Prosafe. 
Gorm: 3 benzindunke skal udskiftes gr. alder til 25 ltr. Yamaha. 

7. Økonomi 
Status samlet set i ft sidste år 13.000 under. 

8. Søhesten 
Opfordrer ungdomsafdelingen til at komme med materiale mht arrangementer. 
Standerhejsningen optages af Mortens søn Andreas til You tube. Magnus sørger for droneop-
tagelser. 
Hædersprisen 2020 bliver overrakt ved samme lejlighed. 

9. Eventuelt 
Martin fra Boathouse flytter sit grej til Stark Nivå, Gorm tager kontakt til Martin for at høre 
om status. 

10. Næste møde 
I klubben husk tirsdag 11. maj kl. 19.30. 
 
Rita. 


