
 
Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. januar 2022, 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 afbud 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 ikke indkaldt 

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 
Lars Gandrup 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Karaokeaften 28. januar aflyst 
 

3. Ungdomsudvalget   
Vintertræning for optimister i gang igen i Snekkersten efter kort nytårspause i 
vores træningsfælleskab med Snekkersten Sejlklub. 
Vintertræningen fortsætter og kommer til Sletten primo marts og frem til 
påske.  
Sponsorat på 750.000 kr. vil blive udbetalt fra Connectivofonden over de næste 
tre år. Sponsoratet er øremærket til ungdomsafdelingens 49er og 29er 
kampagne. 
Takkebrev er fremsendt til Anne-Lise Hosbond fra Connectivofonden. 
Ungdomsafdelingens indendørs fysiske træning er startet op igen efter kort 
jule- og nytårs pause. 
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Sletten Bådeklub skal være vært for en Youngsters J-70 Camp i maj. Eva vil 
komme tilbage med dato for koordinationsmøde for Styregruppen for 
Youngsterscampen. 
Linda, Camilla og Per skal indkaldes til dette møde. 
Status på 49er og 29er 
Begge 49er trailere + Niels Oles bil er i Portugal. Kristian og Marcus var først af 
sted mod syd. Desværre kort for Kristian, han kom til skade med sit knæ og er 
nu ude i alt mellem 2 og 5 måneder. Esther og Josephine var 18 dage i 
Portugal og træne fra primo december. Nikolaj og Carl Emil fra 25.12 til 10.1 
Esther og Josephine kom igen den 4.1 og bliver til 15.1. Alle af sted igen i uge 
7+8.  
29er: JC og Carl Emil kan efter ungdoms VM i Oman kalde sig 7. bedst i verden 
i 29er. En super tur, mange spændende oplevelser. 13 sejladser i guldfelt med 
verdens 24 bedste besætninger er god træning. Den fælles 29er vintertræning 
i gang igen i Rungsted efter nytår.   
Niels Ole vil snarest søge Krista-fonden om midler til indkøb af ny RIB.  

 
4. Kabysudvalget 

Der udestår fortsat en dialog om den økonomiske udvikling i Kabyssen og 
samarbejde med klubben fremadrettet. 
 

5. Teknisk udvalg 
Stole i Kabyssen skal gennemgås og dårlige stole skal udskiftes. 
 

6. Materiel 
Ny RIB er bestilt og gammel RIB er solgt. 
Ved årsskifte skal der laves status over klubbens sejlende og kørende materiel. 
Kasper laver status 

 
7. Økonomi 

Kommunale tilskud: 
Lokaletilskud 123.500 kr. - det er 18.000 kr. mindre end sidste år 
Der er tildelt 5.000 kr. i lejrtilskud 
25.000 kr. til indkøb af ny RIB 
13.000 kr. til pladsleje. 
Johannes Fog Fonden mangler at betale tilskud til terrasse 86.482,50 kr. 
Gorm kigger ind i det og tager kontakt til Johannes Fog.   
 

8. Søhesten 
Intet at bemærke 
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9. Ansøgninger 
Processen om “Hjørnet” i den sydlige del af havnen, skal igangsættes og 
kommunen skal igen kontaktes vedr. dette. 
 

10. Eventuelt 
  Det blev besluttet at sætte bidraget op til Jubilæumskontoen fra 25 kr. til  

 50 kr. 
  Nytårskuren gennemføres 29. Januar 
  Eva skriver udkast til invitation. 

 
11. Næste møde  

Onsdag d. 9. februar.  
 


