
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

	
Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. december 2021 
  
Referat 
 
Bestyrelse: Navn: E-mail: 

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

Kasserer Gorm Arildsen afbud    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 afbud          npk@krarups-snedkeri.dk 

2. Suppleant Kasper Meisner kmn.fi@cbs.dk 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 

Udvalg ikke indkaldt, dog fremmøde for aktivitetsudvalget    

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	
Morten 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Karsten Frese har på nogle medlemmers vegne ytret ønske om at måtte bruge klubben, hvis 
og når Kabyssen er lukket ned (Jannik ferie). Dette ønske blev efterfølgende delvist efter-
kommet jf. pkt4 
 

3. Ungdomsudvalget 	 
Opti træning fortsætter i Snekkersten efter jul, hvilket er en udfordring i forhold til signal-
værdien. Sejlads bør være i Sletten fra marts 

Sletten giver en positiv tilbagemelding i forhold til afvikling af en Youngsters camp 

Der tager to hold optier til Gardasøen i påsken. Med er også 2 trænere. 

Der bygges bro mellem opti og Youngsters, så de ældste opti sejlere inviteres til at træne 
med på 70’eren 

Status på trailer og container – Kasper følger op 

Der er indendørs vintertræning hver tirsdag for de unge sejlere  
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4. Kabysudvalget 
Eva og Gorm har haft et kort møde med Jannik. 

Jannik ønsker økonomisk støtte  

Fremtiden er taget op til revision, men pt. mangler data (økonomi) 

Jannik ønsker at holde lukket de første to uger af januar. 

Vi foreslår åbent 3 dage pr. uge  
 

5. Teknisk udvalg 
Er der kommet styr på regninger/kort?  
Ja det er der kommet styr på 
 

6. Materiel 
Opfølgning på beslutning ang. indkøb af ny Rib.  
Der mangler stadig en sponsor. 
29/12, blev der indkøbt ny Rib, for at undgå at skulle tilbagebetale tilskud til kommunen. 
 

7. Økonomi 
Økonomi ikke helt så god som sidste, går i nul før afskrivninger. 
 

8. Søhesten 
Flot nummer. 
 

9. Ansøgninger 
I det kommende år øges indsatsen for at skaffe fondsmidler.  
 

10. Eventuelt 
Folkepensionsalderen hæves til 67 for medlemmer 
 

11. Næste møde  
Onsdag d. 12. januar.  
Nytårskur for æresmedlemmer lørdag d. 29. januar.  
 

 


