
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

	
Referat 
 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 13. oktober 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  frese@mbuna.dk 

Kabys Jannik Pedersen  Jannik.mp@hotmail.com 

Sejlads Johannes Kildeby  johanneskildeby@gmail.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 
Gorm 
 

2. Formanden orienterer kort om coronatilfælde i klubben 
 

3. Aktivitetsudvalget 

a. Sidste søndag inden standernedhaling skal ned, bliver der lavet stegte ål i stedet 
for rødspætter 

b. 30/10 Standernedhaling 

c. 4/11 Andespil 

d. 26/11 Julesmørrebrødsaften 

e. 4/12 Jazzmatiné med gløgg med æbleskiver. Musikken kommer kl. 14.00 

f. Nytårskur 31. december kl. 12.00 med et glas rum 
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4. Ungdomsudvalget 
 
Opti-sejlerne generelt 
 
Der er 4 B-sejlere og 5 kapsejlende C-sejlere. Flere B-sejlere er tæt på A-niveau 
 
Samlet super god forældregruppe, der også bidrager meget positivt ved modtagelse af nye 
sejlerforældre. 
 
Overlevering til Henrik Voss gennemført. Stor fordel for han er altid på havnen. Derudover 5 
forældre, der bidrager i processen. 
 
Arbejdsweekend fungerede imidlertid ikke så godt med kun få fremmødte. Vi må stramme 
op med kommunikationen. 
 
Vintersejlads 
Der har været holdt indledende møde med Snekkersten om vintersejlads for B og C sejlere. 
Der bliver en søndagssejlads fra 10-12, der skifter mellem Snekkersten før jul og Sletten fra 
jul til Påske. 
 
Gerdrup Gods 
Der var 10 sejlere plus forældre med på turen til Gerdrup Gods. 
 
Godt at få samlet forældregruppen og sejlerne. Godt for fællesskabet, men også på det 
praktiske plan med pakning af joller m.m.  

Der blev medbragt mad fra Kabyssen, så prisen blev holdt på et rimeligt niveau. 
 
Sportsligt var det en stor succes for børnene, men også for forældrene, der var ikke på van-
det i Lars’ rib. 
 
29’er  
Euro cup stævne, der blev afholdt i Rungsted for 29’er. Det var det første af 2 sejladser til 
VM. (50 deltagere) 
 
DM for 29’er i foregående weekend, som også var anden udtagelse til VM. Carl Emil plus JC 
vandt og skal dermed til VM i Dubai i december. Ambitionen er at vinde VM. 

Flere flotte resultater blev nået, men de er også omtalt i Søhesten. 

 
Joller 
Ok økonomi i jollerne idet drift og vedligeholdelse afholdes af brugerne. 

Pigernes jolle sælges, når de kommer retur fra stævnerne i udlandet. 

Samlet har vi 4, 49’er/FX teams under forberedelse. 
 
Europajolle 
Ranglistestævne i Europajolle afholdt, vi havde en deltager med en 39 plads ud af 48. 
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49’er 
Niels arbejder på at samle alle 49’er sejlere og trænere fra Sletten i en fast weekend en 
gang om året. Det skal så være den weekend, hvor vi har standernedhaling, der så fremover 
skal være sidste weekend i oktober. 
 
Generelt er det en stor udfordring at låne 49’er, der koster 250.000. Ingen klubber har dem. 
Det er derfor helt afgørende, at vi har mulighed for at stille jollerne til rådighed. 
 
Trænere 
Meget positiv udvikling og god stemning i trænergruppen, der er blevet selvsupplerende 
 
J70’er 
J70’eren er i fuld sving med et hold på 5. De har været med til 2. divisions seniorstævner i 
Århus og Lundeborg. 
 
Sponsorater 
Niels Ole har møde med sponsorer 2. november. Mindst en 49’er skulle købes som forud-
sætning for de seneste sponsorater. 

Fokus på mødet er af få støtte til driften af 49’erne. 

Der er derudover møde med Jørgen Bodum, for tilsvarende diskussion af sponsorater. 

Coloplast er også i proces, via Knud Sants forbindelser. 
 
Søhesten 
Diskussion om vi kunne finde en, der kunne samle historierne fra en kort telefonsamtale, så 
vi kunne få et bedre flow, i de mange rigtig gode historier. 
 

5. Kabysudvalget 
Et par medlemmer har klaget over afslag på at holde lukket fest en lørdag fra 14 eller 15 og 
resten af dagen/aftenen. Jannik siger, at lukket fest er frokost eller fra kl. 18. Hvad er vores 
holdning? 
 
Flere synspunkter blev vendt og konklusionen blev, at hvis Jannik er med på det, så kan 
tidspunkter flyttes. 
 
Kort orientering om mail fra Jannick til Eva og Gorm. Jannick er utilfreds med de økonomiske 
rammer. Eva og Gorm fortsætter dialogen. 
 
Det kunne overvejes at genforhandle aftalen med klubben, hvor ønsker fra Jannick kan de-
batteres, men også kravene fra os. 
 
Det førte til en mere generel diskussion om vores kommunikationsstrategi, som vil blive fort-
sat over de kommende møder. 

Der blev i den anledning delt en række udfordringer med service, håndtering af ad-
gang/medlemskab 
 

6. Nyt fra Fondens seneste møde 
Kort orientering om seneste møde.  
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7. Teknisk udvalg 
Terrasseudvidelsen. Hvornår og hvordan begynder arbejdet? 
 
Alt træ er nu ankommet. Det har ikke været muligt at flytte træet manuelt fra havnen, men 
det er efter aftale med havnefogeden, ok at lade det ligge indtil videre. 
 
Det forventes at arbejdet igangsættes til foråret. 
 

8. Materiel 
RIBs og ansøgninger. 
Det har ikke været muligt at få bevillinger endnu. Flere muligheder undersøges. 
 

9. Økonomi 
Status på medlemmer. 
 
Der er pt underskud på ca. 60.000, der skal fratrækkes yderligere ca. 300.000 i afskrivnin-
ger. På den positive side forventes ca. 200.000 fra kommunen. Det forventes at årets resul-
tat bliver et 0, før afskrivninger. 
 
Stor ros til Susanne for proaktive rykker, der har givet yderligere 28.000 i kontingent indtæg-
ter 
 

10. Søhesten 
Flot nummer sendt til tryk. Stor ros til Susanne og Janne for den store indsats. 
 

11. Ansøgninger 
Se ovenfor. 
 

12. Eventuelt. 
Eva og Niels deltager i arrangement for at hylde sportsresultater d. 14. okt. 
 
Eva var derudover til arrangement for frivillige klubledere. Super arrangement med gode ind-
læg og ikke mindst forplejning. 
 
Gorm orienterede om Slettens klubmesterskab efter årets onsdagssejladser.  

Klubmester i start 1.  
1. plads Fifty. Eneste deltager fra Sletten i første start. 
 
Klubmester i 2. start 
1. plads Blink 
2. plads Jetlag.  
 
Klubmester i 3. start  
1. plads Pinafore  
2. plads Tilde7Niels Ole Slot. 
 
Præmier til alle 5 deltagere fra Sletten. Retningslinjerne bør revideres, så der skal være lidt 
flere båd med, før klubmester kåres (>1 pr. løb) 
 
Eva orienterede om håndtering af Coronasmitte i Kabyssen. 
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13. Næste møde  
Onsdag d. 10. november.  
 
Standernedhaling d. 30.10, men uden frokost – der er lukket frokostarrangement den dag. 
 


