
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Sletten Bådeklub onsdag d. 5. oktober 2022 kl. 17.30 

Formanden, Eva Hofman-Bang, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog Per 
Brinck-Lund som dirigent. 

Per Brinck-Lund blev valgt og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med 20 
dages varsel i overensstemmelse med klubbens vedtægter med udsendelse af dagsorden. Inden for fristen 
var udsendt en ny dagsorden med endnu et punkt – også denne gang i overensstemmelse med 
vedtægterne.  

Herefter gav dirigenten ordet til formanden, som gjorde rede for omstændighederne omkring den arv på 
7,2 mio. kr., som Sletten Sailing Team er blevet betænkt med i vores hovedsponsor, Hans Jørgen Nielsens 
testamente. Ifølge boets advokat skal der svares 2,6 mio. kr. eller 36,25 % i arveafgift, med mindre klubben 
er afgiftsfritaget som almennyttig/almenvelgørende enhed. Herefter redegjorde kassereren for dialogen 
med SKAT, som umiddelbart anser klubben for almennyttig/almenvelgørende, idet en passus i klubbens 
vedtægter dog kan blokere for denne opfattelse: 
I klubben kan der drives kantinevirksomhed. Bestyrelsen fastsætter de gældende bestemmelser herfor. 
Klubben driver ikke kantinevirksomhed og har ikke planer om at gøre det. Kabyssen er udliciteret. 

Derfor foreslås denne passus i vedtægterne fjernet. 

Ulla Hjort spurgte, om arven er stillet klubben eller Sletten Sailing Team i udsigt, og formanden svarede, at 
Sletten Sailing Team er specifikt nævnt i advokatens brev til klubben.  

Knud Sant spurgte, om vi med den foreslåede ændring kan være sikre på, at SKAT vil godkende klubben 
som almennyttig/almenvelgørende. Hertil svarede kassereren, at Klubben ikke havde fået et skriftligt 
tilsagn, men at det var hans opfattelse efter dialogen med Skat, at vi ville få den ønskede godkendelse.  

Knud Sant spurgte endvidere, om bestyrelsen havde konsulteret en advokat, og om vi senere kunne komme 
i vanskeligheder, hvis vi fjernede den nævnte paragraf, og formanden svarede, at hun havde konsulteret 
revisor i sagen, som mente, at der ikke burde komme vanskeligheder i den anledning. 

Endelig spurgte Knud Sant til budget for ungdomsafdelingen, og kassereren svarede, at han var ved at 
udarbejde budget for de næste 5+ år, og at budgettet ville være klar i nov./dec. 

Herefter blev forslaget godkendt. 

Endelig redegjorde formanden for baggrunden for den foreslåede fjernelse af medlemskabet af Dansk Kano 
og kajak forbund, idet kajakafdelingen for flere år siden skilte sig ud i en selvstændig klub.  
Knud Sant bemærkede, at man kunne bevare medlemskabet for det tilfældes skyld, at vi senere ville starte 
kajakaktivitet, men det blev nævnt, at man i så tilfælde kunne ændre vedtægterne igen. 

Herefter blev forslaget vedtaget. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål under eventuelt, hvorefter dirigenten gav ordet tilbage til 
formanden, der takkede for fremmødet og mindede om, at forslagene for at blive gældende skal vedtages 
på endnu en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt onsdag d. 2. november kl. 17.30. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.45. 

Referent: Claus Hofman-Bang 


