
SLETTEN BÅDEKLUBS GENERALFORSAMLING 2020 
Sletten Bådeklub afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 11. november 2020 
på Espergærde Gymnasium 
Referent: Janne Miller 

Det store Corona virusudbrud i 2020 er som bekendt årsag til, at Sletten Bådeklubs ordinære 
generalforsamling måtte udsættes i to omgange. Med 10 måneders forsinkelse - og på 
foranledning af fornyet henvendelse til Dansk Sejlunion - blev det besluttet, at den store, højloftede 
aula på Espergærde Gymnasium kunne danne egnet ramme for afvikling af dette års 
generalforsamling. Selvom aftenen ikke bød på efterfølgende gule ærter og foreningssnaps, kunne 
der noteres et fremmøde på cirka det halve af året før, nemlig 33 personer samt 4 fuldmagter med 
et samlet antal stemmeberettigede på 37. Covid-19 havde meget uheldigt og ugen forinden fundet 
vej til formand Eva Hofman-Bang, som netop kun var kommet sig få dage før mødet. Hun måtte 
således nøjes med en central, virtuel plads på den storskærm, som Per Holmgaard havde opsat 
på salens podie. Selvom formanden oplevede forstyrrende og forvrænget lyd i sit headset fra 
hjemmekontoret i Kvistgård, gik hun hele aftenen rimelig klart igennem til alle tilhørere. 

Referat 
Deltagere: 33  
Fuldmagter: 4   

Kassereren, Erik Møller Madsen, bød velkommen og gennemgik navnene på de medlemmer, som 
siden sidste generalforsamling er gået bort. De blev mindet med ét minuts stilhed: 
Flemming Lunn, Ole Hasselbalch, Lise Hansen, Ole Ras Wilken, Lars Wilhelmsen, Birgit Bjørn 
Andersen, Rud Kofoed, Karen Skov, Jørgen Brodam, Niels Christian Olesen (Pinden), Bente 
Skovgaard, og John Bleibach 

Dagsorden:                                                                          

1. Valg af dirigent 
Ole Kamperlund blev valgt til dirigent under entusiatisk akklamation. En rolle, som han i år overtog 
efter Per Brick Lund og gennemførte med velkendt lune på sin egen oplagte og opvakte facon. 
Han bekendtgjorde, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til vedtægterne. Desuden 
fremhævde han, at bestyrelsen i hans optik har opført sig ansvarligt i den periode, hvor den, 
grundet udskudt dato for afholdelse af generalforsamling, har fungeret som forretningsbestyrelse.  

2. Bestyrelsens beretning 
Beretningen er i sin helhed offentliggjort på klubbens hjemmeside samt i november udgaven af 
Søhesten Nyhedsbrev. 

Formanden Eva Hofman-Bang (EHB) aflagde beretningen via storskærm og fik formidlet alle 
budskaber tydeligt på trods af, at hun selv oplevede ganske distraherende og rungende støj i sine 
høretelefoner.  

Hun fortalte indledningsvis, at 2019 havde været et godt og aktivt år både sejlads- og 
aktivitetsmæssigt. Medlemsantallet var ved årskiftet 2019/20 steget med 34 til 986, hvilket er med 
til at sikre klubbens økonomiske grundlag. Som kuriosum kunne hun bemærke, at seniorerne (24+) 
udgjorde 889 af det samlede medlemstal - og det med et stort plus efter de 24! 

I beretningen gennemgik formanden de mange sejladser, som hjulpet af god vind og skønt vejr alle 
var med til at tegne en flot sæson. På seniorsiden var 13 både fra Sletten tilmeldt onsdagssejlads, 
hvor Gorm Arildsen stod for det praktiske og flittigt hentede de bøjer hjem, som hellere ville til 



Sverige. Johannes Kildeby kunne med Manon i 1. start endnu engang bryste sig af titlen som 
klubmester. Både Knarrstævne og Metal Cup fejrede ved årets sejladser henholdvis 50 og 40 års 
jubilæum, som begge blev afviklet i fin stil. Fire både fra Sletten deltog i Sjælland Rundt. 

EHB gav en detaljeret beskrivelse af Ungdomsafdelingens særdeles aktive sæson 2019. Det 
stadigt stigende medlemstal, de uendelig mange træningstimer samt deltagelse under 
træningslejre og ikke færre end 38 stævner i både ind- og udland havde kastet fine resultater og 
placeringer af sig. Jonas Ullmann blev danmarksmester i E-jolle og tog sølv ved EM, Carl Emil 
Sloth drog til optimist VM på Antigua og blev den bedst placerede danske sejler, Vitus Sandberg 
tog DM titlen i optimist, Slettens J70 ungdomshold i Sejlsportsligaen vandt bronze og kunne 
herefter rykke op i 1. division fra sæson 2020. 
Sletten Cup blev afviklet med 80 joller. Formanden rettede ved denne og andre lejligheder stor tak 
og ros til alle de engagerede forældre, frivillige og ikke mindst det ihærdige og dygtige trænerteam, 
som bidrog til, at ungdomssejlerne kunne hente flotte resultater hjem til klubben. 

Sletten Bådeklub har nogle af landets dygtigste jollesejlere og jævnfør strategiplanen fra 2015 
stiles der nu efter deltagelse ved de Olympiske Lege 2024 og 2028. Dette er en meget bekostelig 
affære og der arbejdes ihærdigt på financieringen. Der er modtaget tilsagn om et historisk stort 
sponsorat på kr. 900.000 fra Conectivo Holding. Dette skal, under arbejdstitlen “Sletten til OL”, 
anvendes til bl.a. en opgradering af 29’er flåden samt nyanskaffelse af den olympiske 49’er. EHB 
tilkendegav, at der kontinuerligt arbejdes på at finde yderligere sponsorer og opfordrede også 
medlemmerne til at yde bidrag. 

Mangel på omklædningsfaciliteter samt rum til opbevaring og tørring af sejl er stadig en realitet og 
ude af trit med den ambitiøse “Sletten til OL” plan.  EHB kunne således bedyre, at hun var træt af 
den evige copy/paste af dette katastrofale forhold fra den ene bestyrelsesberetning til den anden. 
Det fremgik senere, at en anlægning af det tidligere planlagte skur på grunden ved Strandlyst 
måske alligevel kan blive aktuelt, nu hvor Per Arnoldi skulpturen må opsættes på Peder Mads. 
EHB ser det under alle omstændighed som bestyrelsens store opgave at finde en løsning. 

Omkring Kajakafdelingen kunne formanden berette, at de tre kajakker var solgt, mens klubben har 
beholdt  2 stativer med plads til 12 kajakker, som udlejes til kr. 500/plads. 

Der var ros til Aktivitetsudvalget for tilrettelæggelsen af hele femten forskellige arrangementer, som 
blev gennemført i årets løb. Flere end året før og tilpas mange til, at der er lidt at tære på i det 
magre Coronaår 2020. 

Mindre magert er det beløb, som klubben betaler til Fonden Sletten Havn for adgang til klubhuset, 
nemlig 29.000 kroner om året, som EHB udtrykte det; “…for blot at kunne gå ind af døren”. Til 
sammenligning betaler Snekkersten Sejlklub: ingenting! Kontrakten står til genforhandling og 
bestyrelsen håber på nedsættelse, også set i lyset af  at de kommunale lokaletilskud er blevet 
mindre år for år. 

Generøsitet finder man til gengæld blandt klubbens sponsorer. Formanden rettede derfor store tak 
til: Sant Holding ved Knud Sant, UK Sails ved Morten Ullmann og Assurancepartner ved Niels Ole 
Sloth samt en særlig tak til Conectivo for den ekstraordinært flotte donation til klubbens  
OL-satsning. 

For såvidt angår Kabyssen kunne formanden med stor tilfredshed konstatere, at regnskabsåret 
2019 løb rundt samt at Jannik har betalt de planlagte afdrag på det 300.000 kr. store lån, som 
klubben har ydet ham. 

Dirigenten havde noterede sig, at formandens beretning kunne opdeles i 38 delpunkter. Men da 
ingen lod til at have spørgsmål eller kommentarer, takkede dirigenten Eva, hvilket udløste 
begejstrede klapsalver fra salen. 

3. Uddeling af Sletten Bådeklubs Hæderspris og Fiduspokal 
Sletten Bådeklubs Hæderspris, som blev indstiftet i 1973, var i år blevet indgraveret med navnet på 
en ung sejler, som havde udmærket sig med en lang række flotte resultater.  



Per Holmgaard holdt prisen varm indtil modtageren, Jonas Ullmann, med lidt forsinkelse fandt vej 
til generalforsamlingen og under stor applaus kunne få overrakt sin pris.  
Foruden den flotte titel som vinder af danmarksmesterskabet DIF-DM/ranglistestævne - Ejolle 
(nr. 1 af 37), en andenplads til EM - Ejolle og en andenplads til Ungdoms DM, har Jonas opnået en 
lang række andre flotte placeringer til stævner rundt om i landet. 

Fidus-pokalen, indstiftet af Torben Duus i 1973, uddeles til personer, der har gjort sig fordelagtigt 
bemærket ved kapsejladser, under færden på søen i øvrigt, eller har ydet en ekstraordinær indsats 
for klubben og dens medlemmer. Pokalen kunne i år gives til Erik Møller Madsen, som i en lang 
årrække har ydet en enorm indsats for klubben. Det blev fremhævet, at Erik har været den 
omsorgsfulde og afholdte nøglefigur for de mange optimistbørn, som har haft deres debut på søen 
og deslige stillet op til hver en kapsejlads med egen dommerbåd. 

4. Aflæggelse af regnskab for foreningsåret 2019 
Med den nypolerede pokal i sikker forvaring kunne den nu afgående kasserer, Erik Møller Madsen, 
aflægge sit sidste regnskab i Sletten Bådeklub regi. Han indledte med at udtrykke stor 
taknemmelighed over, at klubbens kompetente bogholder, Annette Rasmussen, altid har grebet 
bolden, når kassereren fik brug for hjælp til at få årsregnskabet til at stemme - som Annette siger; 
‘det gælder bare om at lægge tallene rigtigt sammen’.  
Der var ligeledes en tak til de to revisorer, Ingemann Klausen og Peter Henry Nielsen samt revisor 
suppleanten, Carsten Fenger. 
Erik Møller Madsen opdelte regnskabet i to blokke:  

• Hussiden. Den landbaserede og stationære del, som tegner sig for størstedelen af 
medlemsindtægterne. Der slides ikke meget på bygningerne, udgifterne er stabile, så her 
er der ikke tale om de store udsving fra år til år. 

• Vandsiden. ‘Her gynger det lidt mere’, som Erik udtrykte det, men udgifterne har naturligt 
fulgt med den øgede sejladsaktivitet. 

Det samlede ordinære resultat gik i rødt med et tab på kr. 384.000, som ved første øjekast måtte 
betragtes som utilfredsstillende. Der fulgte dog hurtigt en redegørelse for, at der er knyttet store 
investeringer og afskrivninger til det store sponsoratet fra Conectivo, hvor man i 2019 kunne 
bogføre en indtægt kr. 640.000, som blev anvendt til køb af 29’ere, 49’er og sejl hertil. 
Når underskuddet på de kr. 384.000 blev trukket fra de ekstraordinære indtægter, som samlet 
androg kr. 816.000, landede årets resultat på kr. 432.000, som var tilfredsstillende - ‘ganske fint og 
helt ude af normal vandstand for os’, kunne Erik smilende tilføje. 
Egenkapitalen steg således fra fra kr. 2.177.000 til kr. 2.609.000. 
Henrik Madsen rejste spørgsmål omkring den tredobling af omkostninger fra 2016 - 2019, han 
havde noteret sig fra regnskabet, for såvidt angik eksempelvis træning af unge under 25, 
anskaffelser og klubbåd. Han ville gerne sikre sig, at der i den fremtidige budgetlægning blev taget 
højde for den markante stigning i udgifter fra år til år, så klubben ikke fremadrettet måtte døje med 
permanente underskud.  
Kassereren var principielt enig og understegede, at der var stort fokus på det forhold; at de store 
ambitioner for ungdomssejlerne omkring en eventuel deltagelse i OL krævede yderligere 
finansiering. Knud Sant bemærkede, at årets underskud på det ordinære resultat var hjulpet af det 
store sponsorat, hvormed bundlinjen i realiteten var uafhængig af sponsorindtægten. Dog mente 
han, at udgifterne til ungdomsafdelingen bør hænge sammen med bevilgede sponsorater i årene 
fremover, da man ellers vil sætte klubbens økonomi på spil. 
Regnskabet blev modtaget med klapsalver. 

5. Fremlæggelse af budget for 2020 og 2021 
Som direkte følge af Coronavirus udbruddet mente kassereren, at den forventede stigning i 
medlemstal for indeværende år antageligt vil udeblive, hvilket kan resultere i en mindre nedgang i 
kontingentindtægten i størrelsesordenen 20. - 30.000. Der forventes yderligere sponsorat, som vil 
bidrage til højere indtægter, mens udgifterne er svagt stigende, så resultatet vil budgetmæssigt 
lande på omkring kr. 70.000. 



Knud Sant spurgte til kassererens forventning til det endelige bundlinieresultat for 2020 holdt op 
mod det fremlagte budget, hvortil Erik svarede, at resultatet nok vil ligge omkring +/- nul. 
Fremlæggelsen blev afsluttet med klapsalve. 

6. Behandling af indkomne forslag 
(Dette punkt på dagsorden blev behandlet efter punkt 7, idet det ene forslag omhandlede 
kontingent) 
Bestyrelsen havde modtaget to rettidigt indkomne forslag - begge fra Henrik Madsen: 

Forslag 1.  Bestyrelsen får bemyndigelse til at opkræve et ekstraordinært kontingent for  
 regnskabsåret 2020, som kompensation for den forventede reduktion af   
 sponsorindtægter på grund af Covid 19 epidemien. Opkrævning af dette   
 ekstraordinære kontingent skal senest ske i forbindelse med opkrævningen af  
 det ordinære kontingent for regnskabsåret 2021. 
Henrik Madsen kunne under forslagsbehandlingen uddybe, at den foreslåede 
ekstraordinære forhøjelse af kontingent til imødekommelse af eventuelle uventede ekstra 
omkostninger eller manglende indtægter kunne opkræves i indeværende regnskabsår eller 
senest i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning for 2021. 
Karsten Frese bemærkede, at klubben med en sådant forslag kunne risikere at miste 
medlemmer, hvortil Henrik Madsen svarede, at det kunne komme ud på et, om vi mistede 
dem i dag eller om fem måneder.  
Ulla Hjort redegjorde for fornuften i at sætte et loft over en ekstraopkrævning. Knud Sant 
tilsluttede sig Ullas holdning og foreslog et maks. på 100 kroner.  
Forsamlingen vedtog ved håndsoprækning af give bestyrelsen bemyndigelse til eventuelt 
at opkræve et ekstraordinært beløb fra hvert medlem på maksimalt kr. 100. 
Henrik Madsen fremlagde sit andet forslag. Han ønskede, at der blev indsat en regel for 
de gaver og effekter, som klubben har modtaget og vil modtage. At, som det står i 
forslaget; ‘bestyrelsen sørger for at der skabes en samlet oversigt over gaverne / 
effekterne i klubben inklusiv en entydig registrering’. Han mente samtidig, at der bør tages 
stilling til, hvad der skal ske med effekterne, hvis klubben ikke længere har nytte af dem, 
så som at tilbyde giveren returnering af gaven. Det samlede forslag gav anledning til en 
række ret enslydende kommentarer om, at gaver tilhører den, der modtager dem samt det 
uhensigtsmæssige i at bebyrde bestyrelsen med krav om registrering og vedligeholdelse. 
Forslaget blev nedstemt ved håndsrækning. 

7. Fastlæggelse af kontingent 
Generalforsamlingen vedtog uden afstemning og med klapsalver, at Sletten Bådeklubs 
kontingenter i 2020 stiger med 1%, svarende til en rund 10’er for et pensionistmedlem. 

8. Valg af kasserer 
Erik Møller Madsen havde selv ønsket af fratræde, da han er flyttet til Faaborg. 
Bestyrelsen havde forslået Gorm Arildsen, som blev valgt af forsamlingen med stor 
akklamation. Den nye kasserer sørgede for, at den gamle kunne få et par flasker god vin 
med hjem til Fyn. Erik kvitterede med at overdrage Gorm nøglen til pengeskabet i form af 
et NemID nøglekort, som han smilende rakte til Gorm med kommentaren; ‘der er penge 
nok på kontoen!’. 



9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Morten Blom Larsen blev valgt in absentia i stedet for Per Holmgaard, som ikke kunne 
genvælges jvnf. vedtægternes § 11 stk 4.  
Rita Johnsson blev genvalgt, mens Kasper Meisner blev valgt som 2. suppleant og 
erstattede Thomas de Leeuw, som ikke ønskede at fortsætte.  

10. Valg af revisor og suppleant 
2. revisor Ingemann Klausen blev genvalgt under klapsalver. 

11. Eventuelt 
Per Holmgaard bad om ordet, da bestyrelsen igen i år havde valgt at føje et nyt æresmedlem til 
den glorværdige liste. Der var tale om en person, som gør et kæmpe arbejde, står til rådighed dag 
og nat, passer et væld af forskellige administrative funktioner, herunder klubbens netportal - en 
person, man altid kan ringe til og få hjælp fra.  

Det kan tilføjes, at Eva Hofman-Bang i den skriftlige udgave af sin beretning har begrundet valget 
således: ‘Sletten Bådeklubs bestyrelse vil gerne her i aften udnævne et nyt æresmedlem, og jeg vil 
understrege, at jeg har fået flere henvendelser fra medlemmer med opfordringer op at gøre lige 
netop dette medlem til æresmedlem. Vedkommende har fungeret i klubben i mange år, har været 
og er stadig et højt skattet medlem, hyggelig og humoristisk og flittig som få. Besynderligt nok 
bemærker vi oftest vedkommendes aktivitet ved nattetid, når mails, referater, nyheder og andet 
dukker op pr. mail langt over midnat. Vedkommende er også aktiv i aktivitetsudvalget og en 
utrættelig redaktør af Søhesten. Personligt ved jeg ikke, hvad formanden skulle stille op med det 
hele, hvis vi ikke havde Susanne, der klarer alt det praktiske. Susanne – hvad var klubben, 
Søhesten og formanden uden dig’. 

Årets æresmedlem blev således Susanne Barnewitz Christrup, som rørt og synligt overrasket 
kunne modtage de mange klapsalver og et pift. 

Kasten Frese udtrykte frustration over, at Kabyssen nu pludselig var lukket hele søndagen. Det 
stod ham uvist, om dette var en beslutning truffet af bestyrelsen eller forpagteren. Han mente, at 
‘en højhellig søndag’ kaldte på hyggeligt socialt samvær over et glas vin eller en kop kaffe og 
henstillede til, at der igen blev holdt dagsåbent om søndagen. 

Per Holmgaard, som har stået for den formelle kontakt til Jannik og Kabyssen kunne meddele, at 
lukningen ligeledes var kommet bag på bestyrelsen. Per betonede, at det var en svær tid for 
Kabyssen rent økonomisk, men at han netop havde anmodet Jannik om at afholde møde med 
EHB og Gorm Arildsen for at finde en løsning på, hvordan vi kan få Kabyssen genåbnet om 
søndagen. Per Holmgaard havde selv foreslået Jannik, at man eventuelt kunne lukke for servering 
lørdag aften, da Kabyssen ikke har tradition for travlhed netop denne ugedag. 

Bente Dale ønskede en tydeligere kommunikation omkring eventuelle lukkedage i Kabyssen, så 
medlemmerne ikke gik forgæves. 

Afslutningsvis var der vingave og tak til Per Holmgaard for hans store indsats i bestyrelsen. Flaske 
blev også overrakt til den dygtige ordstyrer og til referenten, som Gorm Arildsen fejlagtigt fastslog, 
selv havde kontaktet formanden for at tilbyde sin assistance. 

Sletten den 15. november 2020 

Ole Kamperlund   Janne Miller 

Dirigent    Referent 


