
 
Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 10. maj 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 Kasper Meisner  kmn.fi@cbs.dk 
1. Suppleant Peter Krarup - afbud          npk@krarups-snedkeri.dk 
2. Suppleant Henri Boss - afbud denhenrikboss@gmail.com 
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  jok@niras.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 
 

3. Ungdomsudvalget 
Er en flerårig strategi udarbejdet (aftalt på sidste B-møde)? 
Strategiarbejdet ikke udført – udvalget sætter turbo på arbejdet så strategi er klar til næste 
møde. 
Eva og Lars har haft foretræde for Fritids- og idrætsudvalget. 
Udvalget var indstillet på at fjerne tilsagn og sejlskur. Med foretræde lykkedes det Eva og 
Lars at ændre denne beslutning. 
 
Vurdering af antal trænere i forhold til antal sejlere.  
Der sættes klare rammer for hvad vi kan og ikke kan i forhold til omkostninger. Antallet af 
trænere skal således hele tiden afpasses efter antal sejlere der skal trænes.  

4. Kabysudvalget 
Janne har tilbudt at indtræde i udvalget. En enig bestyrelse mener det er en rigtig god idé, 
så Janne indtræder i kabyseudvalget 
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Er regler for booking for frokost plus middag offentliggjort? 
 
Nej, regler og priser blev gennemgået på mødet. Priser for bookninger af kabyssen er fastsat 
til 2.500,-for et arrangement frokost eller middag begge dele 4000,- De revideret vilkår og 
priser offentliggøres herefter.  

5. Teknisk udvalg 
Nyt om terrassebyggeriet. 
Arbejdet er i gang. Armering er boret og limet i molesten, forskalling er lavet samt opmærk-
ning af pælehøjder.   
 

6. Materiel 
Nyt om ansøgning penge til J70 til DGI’s pulje?? 
DGI har modtaget så mange ansøgninger at svartiden er forlænget med 14 dage så pt. er 
der intet svar.  
 

7. Økonomi 
Budget skulle udarbejdes, når ny strategi for ungdomsarbejdet foreligger. Strategi forventes 
klar til næste møde jf. pkt. 3 
Der følges op på jolleleje og kontingent betalinger blandt ungdomssejlerne. 848 medlemmer. 
 

8. Søhesten 
Flot nummer er netop udkommet. 
 

9. Ansøgninger 
Genoptagning af sagen om ”Hjørnet” herunder også kontakt til beboerforeningen (Claus fra 
foreningen undrede sig på generalforsamlingen over, at der ikke er kommet henvendelser fra 
bådeklubben). Sagen tages op igen hvis det giver mening i forhold til klub strategi jf. pkt. 3.  
 

10. Eventuelt 
Intet 
 

11. Næste møde  
14. juni 
  


