
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 10. august 2021, 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/afbud           npk@krarups-snedkeri.dk 
2. Suppleant Kasper Meisner kmn.fi@cbs.dk 
Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 

Udvalg: 
Aktivitet Karsten Frese/afbud  frese@mbuna.dk 
Kabys Jannik Pedersen ikke indkaldt  Jannik.mp@hotmail.com 
Sejlads Johannes Kildeby ikke indkaldt jok@niras.com 
Onsdagssejlads Gorm Arildsen Ga@koda.dk 
Teknik Peter Krarup/Afbud      npk@krarups-snedkeri.dk 
Ungdomssejler Niels Ole Sloth          niels@assurancepartner.dk 
 

1. Valg af referent 
Lars 
 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Følgende aktiviteter er arrangeret: 
Sommerfest d. 20. august - 29 tilmeldte ud af 60 pladser. 
Wieneraften 26. november 
 
 

3. Ungdomsudvalget 
Youngstersstævnet hvor Sletten skulle have været vært er desværre aflyst 10-12 september grun-
det manglende tilmelding ikke fra Sletten men fra eksterne klubber. 
Vi er i stedet blevet tilbudt værtskab 30-1 maj 2022 
Sommerferie aktivitet i 2 uger for kommunens skolebørn og klubbens ungdomsmedlemmer. 
Stor succes med god træneropbakning fra Sletten. 
 

Deltagelse med 4 besætninger til 29er stævne i Aarhus med flotte resultater.  

Optistævnet Sletten Cup afholdes 15 august. 

Jonas Ullmann blev nr. 6 til VM som bedste dansker. 
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Efter sommerferien fortsætter E jollesejlerne deres træning i Hellerup 

29er sejlerne træner i Rungsted 

49er fx sejlerne træner i Hellerup 

En 49er besætningen træner ud af Aarhus 

Klubmesterskab afholdes 19. september 

2 stk.  49er fx + en 49er fra sletten deltog i ungdoms VM u23 i Polen. 

49er besætningen blev nr. 29   

De to 49er fx besætninger blev henholdsvis nr. 7 og 31. 

Carl Emil Sloth prøver at kvalificere sig til ungdoms VM i Oman sammen med Rungsted sejler  

4 Sletten besætninger deltager i VM i Valencia 20-24. august. 
 

4. Kabysudvalg 
Kabysudvalget har afholdt møde med Jannik vedr drift og kalender. 
 
Det blev besluttet at prisen på søndagens fisk, pga. dyrere indkøbspriser, bliver sat op til 115 kr. og 
at dagens ret udgår om søndagen. 
 
For at kunne booke klublokalet til selskaber, blev det besluttet at medlemmet have været medlem i 
minimum 3 mdr. 
 
 

5. Fondsmøde 
Nyt fra fondens junimøde. 
Bom bliver opsat for at øge trafiksikkerheden ved jollepladsen  
Ekstra lys bliver opsat ved slæbested. 
Reflekser bliver opsat på moler ved indsejling. 
Stigning på mole adgangsleje på 10pct fremadrettet gældende fra 2022 til 2028  
 
 

6. Teknisk udvalg 
Terrasseudvidelsen-  omkostninger er steget grundet højere materialeudgifter, som er steget 34pct. 

Det overvejes at facaden til den nye terrasse skal være af glas som skal finansieres via crowdfun-
ding. 

Træ til terrassen leveres i uge 39 
 

7. Materiel 
Intet at bemærke 
 
 

8. Økonomi 
Saldobalancen blev gennemgået, økonomien ser fin ud 
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9. Søhesten 
Deadline for indlæg 15 september. 
 
 

10. Ansøgninger 
Gorm tager kontakt til DGI vedr. rekrutteringspuljen. 
 
 

11. Eventuelt 
Susanne vil sende nøgleliste til Kasper 
Efterskrift: Det drejer sig om liste over udleverede nøgler til ungdomssejlere. 
Kasper vil på Susannes anmodning gennemgå listen og checke ud, hvilke sejlere der ikke 
længere er aktive i klubben. Efterfølgende skal nøglerne hjemkaldes. 
 

 


