
 
Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag d. 6. april 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 mbl@jbl.dk  
Bestyrelse Kasper Meisner kmn.fi@cbs.dk 
1. Suppleant Peter Krarup           npk@krarups-snedkeri.dk 
2. Suppleant Henrik Boss 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 
Gorm 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Planer for forårets arrangementer. 
 
Der arrangeres mad og musik ved standerhejsningen 23. april. 
 
Der forberedes sommerfest, der vanen tro holdes 3. fredag i august.  
 
Wienermusik arrangement planlægges til november. 

 
3. Ungdomsudvalget 

Nyt om Camp d. 30. – 1. maj 
 
Arrangeres af ligaen herunder program, forplejning, underholdning mm. De skal bo på sko-
len, i foreningshuset og muligvis flere steder. Fra Sletten er Linda den drivende og Morten 
”er den” fra bestyrelsen.  
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Der forventes deltagere 4-5 fra Sletten. 
 
Optimisterne er på vej til Garda i påsken.  
 
Efter Garda starter den almindelige træning ud for Sletten. 
 
Aftenmøde afholdt omkring den fremtidig strategi og udviklingen i priser for ungdomssejlere. 
 
Det er besluttet, at ungdomsudvalget prioriterer en dag, hvor arbejdet med en flerårig stra-
tegi forsøges færdiggjort herunder den fremtidige økonomi. 
Det er besluttet at priserne for optimist race joller ændres til 1.500 kr. 

 
4. Kabysudvalget 

Susanne overtager bookingen for private arrangementer samt den løbende dialog med Jan-
nick. 
 
Ulla efterlyste på generalforsamlingen regler for booking for frokost plus middag. Der udar-
bejdes på den baggrund regler på området. 
 
Det blev aftalt, at det skal koste 2.500 for et arrangement. For en dag koster det 4.000 kr. 
Øvrige detaljer vil blive opdateret i de nye regler 
 
Der er fortsat ikke regnskab fra Kabyssen for 2021. 
 

5. Teknisk udvalg 
Referat fra arbejdslørdagen. 
Rigtig god dag med god start i Kabyssen med 15 deltagere. 
 
Østsiden blev malet, filtre på loftet ordnet, inspektion af undersiden af klubben, hvor der ikke 
er problemer samt andre aktiviteter. 
 
Der etableres et digitalt arkiv til alle byggedokumenter for klubben. Arkivet kan efterfølgende 
udvides til andre klubdokumenter. Alle der har (ældre), men relevante dokumenter liggende, 
opfordres til at sende dokumenterne på følgende mail xxxxx. Afsnit opdateres når mail samt 
klubmodularkiv er afklaret. 
 
Det blev aftalt at få en ekstern til at rense ventilationskanalerne. 
 
Nyt om terrassebyggeriet. 
Planlægningsarbejdet er kommet godt i gang. 
 
2 indledende møder afholdt. På mødet blev meget gennemarbejdede tegninger præsenteret 
(udarbejdet af Henrik Madsen). 
 
Der var på mødet stor tilfredshed med tegningerne. 
 
Der startes op med projektforberedende aktiviteter, formentlig i maj, men vejret vil spille en 
væsentlig rolle for fremdriften arbejdet. 
Overslag for de resterende materialer forventes i niveauet 10.000 kr. 
 
Gorm samler op på afholdte og forventede omkostninger for projektet. 
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6. Materiel 

Ansøgning om ny J70 til DGI’s pulje afsendt. Det var en kompliceret proces, hvor der ikke 
var den forventede support fra DGI. Svar indenfor 6 uger. 
 
Friluftsrådets vandpulje er også et muligt sted at søge. Morten vil kigge på både Friluftsrådet 
og Hempelfonden for at finde midler til udskiftning af RIB. 
 
Havnefogeden vil gerne vide, hvor mange RIBs vi faktisk har i havnen. Vi har 3 RIBs, men 
ungdomsafdelingen har lånt en 4. mindre Rib foreløbigt. Vi har derfor, for en periode, brug 
for 4 (3,5) pladser. 

 
7. Økonomi 

Kvartalsregnskabet hos eksternt servicebureau er under udarbejdelse og vil blive præsente-
ret på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
Budgettet for 2023 blev ikke vedtaget på generalforsamlingen. Et opdateret budget vil blive 
udarbejdet i forlængelse af strategiarbejdet i ungdomsudvalget. 
 

8. Søhesten 
Næste udgave udkommer efter standerhejsningen 
 

9. Ansøgninger 
Eva har haft møde med formanden (Birgitte) fra Kajakklubben. De blev enige om, at kontak-
te idrætsudvalget for at få en dialog om klublokaler til begge foreninger. Eva kontakter id-
rætsudvalget og Birgitte kontakter beboerforeningen. 
 

10. Eventuelt 
Morten har etableret et excelark til bookning af joller. 
 
Kalenderforslag udarbejdet af Susanne (vedhæftet). Middag hos Eva for bestyrelsen aftalt til 
25. juni. 
 
 

11. Næste møde  
Tirsdag d. 10. maj.  
 


