
 
Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. august 2022, kl. 19.30. 
 
Bestyrelse: Navn: Email: 

Formand Eva Hofman-Bang  Eva.hofman.bang@gmail.com 
Kasserer Gorm Arildsen   afbud ga@koda.dk  
Bestyrelse Lars Gandrup Petersen larsgandruppetersen@gmail.com 
Bestyrelse Morten Blom Larsen  mbl@jbl.dk  
Bestyrelse Kasper Meisner afbud  kmn.fi@cbs.dk 
1. Suppleant Peter Krarup    afbud      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  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 
Eva 
 

2. Aktivitetsudvalget 
19.08 Sommerfest 
27.10 Oktoberfest 
29.10 Standernedhaling, frokost og evt. aftenarrangement for ungdomsafdelingen 
25.11 evt. julearrangement 

3. Ungdomsudvalget 
Kasper refererer til næste møde om strategi og budget (der er styr på det!). 
6 nye optisejlere er startet, og flere er på vej. 
Der planlægges igen om vintertræning med Snekkersten og evt. Vedbæk – sluttende med en 
camp og en ICE-cup lige før Gardastævnet. Der er i øvrigt tilslutning til Garda igen. 
Åbent DM i Lemvig 10.-11. september. 
Harboe Cup sejles d. 24. og 25. september. 
Deltagelse i mange, lokale stævner. 
De ”store” sejler med ”alle steder”. 
Carl Emil og Helena blev nr. 3 ved ungdoms VM på Comosøen – Flot! 
Ester og Josefine deltog også. 
J70 sejler stævne i weekenden. 
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Lars tager kontakt angående evt. ny, brugt J70. 
Det ser ud til, at ikke alle kapsejlere er medlemmer af klubben. Niels inviteres til næste 
møde. 
Administration af midlerne fra Hans Jørgen sættes på dagsordenen på næste møde. 
 

4. Kabysudvalget 
Det går fint med det nye samarbejde mellem Jannik, Susanne og Janne.  
Der kommer mange her i sommerperioden. Glædeligt! 
Et par klager er håndteret i fællesskab. 
 

5. Teknisk udvalg 
Terrassebyggeriet ligger stille pga. ferie. 
 

6. Materiel 
Melder alt i orden. RIBs bliver rengjort snarest. 
Der opfordres til bedre brug af bookinglisten. Stævner lægges ind. 
Låsewirer skiftes om muligt ud til wirer beklædt med plastik for at forebygge slid. 
Oprydning i laden snarest – grejet skal alligevel ud, fordi der skal nyt tag på. 
 

7. Økonomi 
Gorm vender tilbage, når han har modtaget materiale fra Jannik. 
 

8. Søhesten 
Deadline 28. august. 
 

9. Ansøgninger 
Genoptagning af sagen om ”Hjørnet”. Beboerforeningen har lagt op til fælles møde omkring 
havnen og har udmeldt et par datoer. Eva har svaret, men endelig dato er ikke meldt ud. 
Henrik kontakter Martin og havnefoged angående Sletten Cup. 
 

10. Eventuelt 
Susanne har overtaget administrationen af kajakstativerne fra Rita. 
Det blev atter nævnt, at Susanne gør en meget stor indsats for klubben! 
Børneattester skal bringes på plads. 
Lars taler med DGI om lederkurser for trænerne, og Henrik ser på mulighederne for VHF-
kurser til brugerne af de bærbare VHF. 
 

11. Næste møde  
13. september  

Hilsen Eva 


