
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

	
Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 9. februar 2022 
 
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 (afbud)  1rita.johnsson@gmail.com 
1. Suppleant Peter Krarup           npk@krarups-snedkeri.dk 
2. Suppleant Kasper Meisner (afbud) 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 
Peter Krarup 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Intet nyt. 
 

3. Ungdomsudvalget   
Ansøgning fra Niels Ole vedr. kørselstilskud til Silje på kr. 17.500, -  
blev imødekommet. 
Gorm ønsker mere gennemsigtighed og et egentligt budget til disse tilskud, 
således at det ikke bliver ”først til mølle ” princippet der afgør hvem der kan 
komme i betragtning. Gorm laver oplæg/forslag til budget, der fremadrettet kan 
bruges. 
 
Lars vil arr. trænerkurser gennem DGI. Vi ansøger DGI puljen til udvidelse af 
Youngster konceptet til køb af brugt J70. 
 
Vores 3 ribs har været til service.  
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4. Kabysudvalget 
Grundet kraftige prisstigninger på råvarer, ønsker Jannik at forhøje priserne 
generelt. Ønsket vil blive imødekommet efter møde med Jannik. 
 

5. Teknisk udvalg 
Stole er gennemgået og rep. af Erik Otto med tak herfra.  
Terrasseprojektet er i vinterhi indtil foråret banker på. 
 

6. Materiel 
Se pkt. 5. 

 
7. Økonomi 

Medlemstallet ligger en anelse under, eller på niveau med sidste år!  
Susanne rykker for manglende betaling/tilmelding hos de sidste inden GF. 
Tilskud fra Kommunen til Ribs er indgået. 
 
Kassereren ønsker et anlægskartotek over materiel, således at der ved salg af 
udstyr er større klarhed over hvad vi har solgt/købt. Gorm og Morten ser på dette. 
 
Flere medlemmer har efter ønske fået trykt deres medlemskort, men størsteparten 
bliver aldrig afhentet. Det er både dyrt og tidskrævende at printe, hvor der må 
forventes fastsat en pris for fysiske kort. Koret kan hentes digitalt og gratis på 
klubmodul. 
 

8. Søhesten 
Intet at bemærke. 
 

9. Generalforsamling 
Der henvises til den udsendte indkaldelse. GF afholdes den 16. Marts med 
servering af gule ærter. Klubben byder på en snaps. 
 

10. Ansøgninger 
Morten indkalder til/tager møde med Kommunens udvalg vedr. ”hjørnet” v/ 
foreningshuset. Vi afventer på 3-4 år en afklaring på badefaciliteter i 
foreningshuset samt grejskur på grunden v/ samme. I 2018 fik vi positiv 
tilkendegivelse på grejskur, og efter en del frem og tilbage kommunikation, har vi i 
feb. 2022 fået negativ tilbagemelding vedr. skuret, samt fået oplyst at kælderen 
endnu ikke er tør nok til igangsættelse af renovering. 
 
DGI ønskes inddraget som konsulent ifm. med fremtidig planlægning af 
kommunikation med Kommunen. 
 
Lars og Morten indkalder til møde med Henrik Boss. 
 

11. Eventuelt 
DIF´s soldaterprojekt ønsker at oprette en såkaldt ”safe zone” med sejlads fra 
Sletten for krigsveteraner. Eva tager møde med DIF for at vi kan blive bedre 
orienteret. Emnet kan evt. bringes op på GF. 
 



	 3	

12. Næste møde  
Onsdag d. 9. marts. 


