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Referat af Sletten Bådeklubs generalforsamling d. 17. marts 2021 

Generalforsamlingen blev pga. coronarestriktionerne afholdt virtuelt via programmet Teams. Der 
var 27 deltagere. 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Per Brinck-Lund som dirigent. Han 
takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 26 dage inden afhol-
delsen (dvs. mere end vedtægternes krævede 21 dage), og at dagsordenen var i overensstem-
melse med klubbens love. Den virtuelle afholdelse gjorde det lidt besværligt at optælle stemmer, 
men Trine og Ida havde lovet at være stemmetællere, hvis det skulle blive nødvendigt at foretage 
afstemning. I anledning af St. Patricks Day havde dirigenten iført sig en grøn hat. 

Per gav ordet til formand Eva Hofman-Bang til bestyrelsens beretning. 

Eva indledte beretningen med at nævne klubbens døde: 

”Vi indleder traditionen tro med at nævne de medlemmer, vi har mistet i årets løb: værdsatte klub-
medlemmer: Inger Siersted, Lise Lundbæk, Jørgen Brøndum, Kim Hansen, Lasse Tholstrup og Kai 
Løve Jensen. Vi vil være stille et øjeblik og mindes vores døde klubkammerater.” 

Herefter gik hun over til selve beretningen og sagde, at året 2020 for altid vil stå i coronaens tegn. 
Den tog fat, før vi kom i gang med sejlsæsonen, holdt lidt pause hen over sommeren, men kom 
igen senere på året. Det har naturligvis påvirket vores aktiviteter meget – både til lands og til 
vands. 

Medlemstallet var 972 ved årsskiftet mod 986 ved sidste årsskifte. Altså stort set status quo. Det 
sikrer klubbens økonomiske grundlag. 

Det var 75 (81) medlemmer under 20 år. 
Det var 11 (16) 20-24 årige  
Og endelig 886 (889) 24 +.  

Per Holmgaard og Susanne blev takket for det store arbejde med at ajourføre medlemskartoteket. 

5. januar var der traditionen tro nytårskur for æresmedlemmer, udvalg, revisorer og sponsorer. Der 
var et par arrangementer i januar og februar, men d. 11.3 kom første nedlukning med lukning af 
Kabyssen og stop for alle sportsaktiviteter. Generalforsamling for 2019 måtte udsættes, men stan-
deren kom op d. 18. april med tale pr. højttaler og medlemmer i spredt orden på kajen. Ugen efter 
lukningen var Jannik klar med Take away, som har holdt både Kabyssen og os oppe i mellemtiden. 
Men arbejdsweekenden måtte aflyses sammen med meget andet. 

21. maj kunne vi så genåbne Kabyssen for max 40 personer men med to seatings. Det var meget 
vigtigt at få gang i Kabyssen, som betyder meget både socialt og økonomisk for klubben. 

8. juni blev forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer, og udendørs aktiviteter kunne generelt 
genåbne. Det var en stor lettelse, men det traditionelle Knarrstævne, der skulle have været det 51. 
i rækken måtte aflyses. Der måtte stadig kun være 40 i klubhuset ad gangen. 

Men der blev trods alt sejlet: 

Onsdagssejladserne måtte lige som alt andet vente, til restriktionerne var lempet. Sejladserne star-
tede d. 10. juni med i alt 32 både, hvoraf de 11 var fra Sletten. Der blev afviklet 9 sejladser med 
ikke helt uventede førstepladser: Manon med Johannes Kildeby som nr. 1 i 1. start for 4. gang og 
Fifty med kassereren som nr. 2, og med Jetlag som nr. 1 med Lauge Sletting i 2. start for 5. gang 
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og Blink med Janus Kirkeby som nr. 2. Der var præmieoverrækkelse i Sletten d. 2. oktober med de 
40 deltagere, der måtte være, og de havde efter sigende en fin aften. 

Sletten – i praksis Gorm Arildsen - står fortsat for at hente, servicere og udsætte de 5 kapsejlads-
bøjer sammen med Niels Flid. Det er tilsyneladende noget af en opgave at holde styr på de noget 
balstyrige bøjer. Tak til begge. 

KDY arrangerede d. 13. juni en eskadresejlads fra Øresundshavnene (fra Gilleje til Køge) til konge-
bøjen i Københavns havn og tilbage som en slags manifestation ikke mod restriktionerne, men 
mod sygdommen og for sejlsporten. 9 Slettenbåde deltog. 

Et par Sletten-både deltog i Sjælland Rundt, som lige akkurat lod sig gennemføre. 

Desværre måtte Knarrstævnet aflyses, og også det traditionsrige Metal Cup blev aflyst pga. co-
ronarestriktionerne efter svære overvejelser angående de potentielle deltageres alder og antal. 

Men til Sletten Cup d. 16. august kunne vi - udendørs forstås - samle omkring 80 glade børn med 
stor lyst til at dyste på vandet – desværre drillede vinden. 

Endelig havde klubben æren af at lægge havn og faciliteter til landets første Youngsterstævne – 
Sejlsportsligaens stævne for 15-23-årige i J70. 10 besætninger deltog i spritnye både, og vi fik be-
søg af kronprinsen, som brugte et par timer på at se på sejladserne og tale med sejlerne. Der var 
stor ros fra Sejlsportsligaen til Sletten Bådeklub og de mange frivillige, og Sejlsportsligaen har bedt 
os om at arrangere stævnet i 2021. 

For ungdomsafdelingen startede året med træning for to 29er besætninger i Palma i uge 1 og igen 
i uge 9 med optisejlere til træning og stævne i Spanien. Som Danmark lukkede ned d. 11.marts, 
skulle vores 29er besætninger være rejst til Palma, Mallorca d. 13. marts. Herefter overgik man til 
korttidsplanlægning resten af sæsonen. Mange stævner i opti, E-jolle og 29er samt J70 blev aflyst. 
Men uanset alt har været vendt på hovedet, så har vi fået et masse godt ud af situationen i Sletten 
Bådeklub.  

Vi startede i april op med 49er sejlads, først 2 joller og siden yderligere én jolle så vi nu har 3 be-
sætninger i den olympiske jolle.  

Vi fik udtaget Vitus i optimistjolle til Eurpamesterskaberne og Norman til Nordiske Mesterskaber. 
Jonas fik sejlet et Danmarksmesterskab hjem til Sletten i Europajolle. Helena og Carl Emil vandt 
de Norske 29er mesterskaber, og Silje og Rebekka vandt sølv. Helena og Carl Emil vandt den 
Nordtyske mesterskaber i 29er og nåede desuden at deltage ved de Tyske Mesterskaber i Berlin i 
49erFX Alle vores 29er besætninger var til Kiel-week, og i Sejlsportsligaen, hvor vores J70 hold i 
2019 rykkede fra 2. division til 1. division, blev Slettens plads i 1. division i Sejlsportsligaen fast-
holdt med en samlet 16. plads i 1. division med Kristian Præst som skipper. 

Opti-træningen hjemme i Sletten havde vanskelige kår fra marts til maj, mens alt var lukket ned. 
Ingen følgebåde måtte tage på vandet – vi fulgte naturligvis DS retningslinjer i forhold til Corona. 
Men da så vi åbnede, fik vi en tilstrømning af nye sejlere til optimistjolle, som vi ikke har set lig-
nende siden 2011. Vi fik i samarbejde med Fredensborg Kommune udvidet vores skoleferieaktivi-
tet til 2 uger, så både nye og vore egne opti-sejlere fik en sommer i Sletten, de sent vil glemme 
med masser af sejlads. Efter sommerferien havde vi mere en 30 aktive, relativt nye optimistjollesej-
lere. Det lover godt for årene fremover. Der var stor tak til trænerteamet, der under ledelse af chef-
træner Anton K. Andersen leverer en fantastisk indsats i hverdagen for at udvikle og dygtiggøre 
vores sejlere.  
 
Kajakafdelingen har stadig 12 nummererede pladser i de 2 stativer med SB standere på, og der 
betales 500 kr. i leje.  
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Standeren blev halet ned for sejlsæsonen lørdag den 24. oktober – med mange medlemmer på 
terrassen – med afstand og mundbind – og efterfølgende aktivitetsudvalgets og Janniks smørre-
brødsarrangement som i de små haver med nysyede, rødternede duge og en fin stemning.   

Da et medlem skrev til DS angående lovligheden af vores udsatte generalforsamling, blev vi pålagt 
at gennemføre den. Det skete d. 11. november på Espergærde Gymnasiums velvilligt udlånte 
”torv”, hvor formanden måtte aflægge beretning via skærm, fordi hun havde været smittet med co-
rona.  

For at undgå smitte blev i øvrigt også klubbens legendariske gymnastikhold, der træner om vinte-
ren på Humlebæk skole, indstillet – fordi mange på holdet er i risikogruppen, men de unge sejlere 
fortsatte vintertræningen, indtil alt så lukkede igen i december. 

Lukningen betød desværre, at der ingen mulighed var for den traditionelle nytårsskål i et glas rom 
d. 31. dec. kl. 12 som vanligt. 

Men trods de meget vanskelige vilkår i dette foreningsår har vores kreative aktivitetsudvalg trods 
alle odds fået gennemført en række arrangementer: 

I januar blev afholdt en velbesøgt lørdagsmatine med smørrebrød og Nobels swingtet og i februar 
vistes filmen ”The Wall”. 
Men - En helt udsolgt St. Patricksfest måtte udsættes/aflyses, og sommerfesten med dans i august 
måtte erstattes af en restriktionstilpasset, men i øvrigt meget vellykket, særdeles hyggelig, udsolgt 
septembermiddag. Ålefestivalen i uge 43 kunne også gennemføres, men andespil og wieneraften 
måtte aflyses. Det hænger ikke sammen med 40 deltagere. Til gengæld blev den tilstundende jul 
markeret med udsolgt flæskestegssandwich og tænding af juletræ, samt hjemmebagte søheste, 
smuk julepyntning og musik d. 28. november. 

Formanden takkede det hårdtarbejdende og kreativt udvalg, der virkelig har gjort, hvad de kunne 
for at holde sammen på det sociale liv i klubben. Arrangementerne har været få, men til gengæld 
så meget desto hyggeligere og højt værdsatte. 

Materiellet har ikke været brugt helt så meget som normalt. Derfor har det kun være nødvendigt 
med 1 serviceeftersyn pr. Rib mod normalt 2. Desuden har vi af samme grund valgt at udskyde in-
vesteringen i en ny rib et år. Tak til Morten Blom for at passe på det hele.  

Arbejdsweekenden blev også aflyst i 2020, så Rita og Birgit har for nylig givet klubhuset en ordent-
lig omgang med maling og nærmest nyindretning. Der var stor tak til de to. 

Der er intet sket i forhold til kælderen på Strandlyst og det planlagte sejlskur. Situationen for vores 
sejlere er fortsat katastrofalt dårlig, og formanden ser det stadig som bestyrelsens store opgave at 
arbejde på den sag fremadrettet.   

Kontrakten om betaling for adgang til klubhuset er stadig ikke på plads. Vi betaler pt. Havnen 
29.000 om året blot for at kunne gå ind ad døren, og Fonden har foreslået beløbet sat op. Vi plæ-
derer for, at beløbet bør sættes ned, da kommunen år for år har nedsat vores lokaletilskud. Snek-
kersten sejlklub, der har sammenlignelige forhold, betaler slet ikke noget for adgang. 

Om Fondens projekt med at forlænge den ydre mole med 40 m for at gøre besejlingsforholdene 
ved østenvind bedre er der heller ikke nyt. Stendepotet ligger stadig derude. Det er afmærket med 
gule bøjer, og området er optaget i Efterretninger for søfarende. Fremmede sejlere brokker sig, 
men som klub kan vi ikke rigtig gøre mere ved den sag. Det er Fondens anliggende. 
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Formanden nævnte, at Jannik virkelig haft et hårdt år, men har vist initiativ og kreativitet med sin 
Take away og nytænkning i de få arrangementer. Bestyrelsen har forsøgt at bakke op, så godt den 
kunne, for Kabyssen betyder rigtig meget – både for klubbens sociale liv og for økonomien. Besty-
relsen har måttet udsætte nogle af afdragene på finansieringen af købet af inventar. Formanden 
udtalte, at hun synes det er ualmindelig godt gået, at Jannik har klaret og klarer det – under de 
vanskelige vilkår, vi har nu, og takkede alle, der støtter op og fortsat køber Take away. 

Efter Ruds tragiske død fandt Søhesten sin nye, meget populære form – fortsat med Susanne Bar-
newitz som ansvarshavende redaktør, og med Jannes fine billeder og professionelle lay out. Der 
kom tre flotte numre i efteråret, og formanden takkede den flittige og dygtige redaktion. 

Endelig takkede formanden firmaer og medlemmer, som igen i år har sponseret økonomiske mid-
ler eller grej til klubben. Det er Sant Holding ved Knud Sant, UK Sails ved Morten Ullmann og As-
surancepartner ved Niels Ole Sloth. Og så en helt, helt særlig tak til Conectivo, som har givet en 
helt ekstraordinært flot donation til klubbens OL-satsning – den har klubben også i 2020 haft stor 
glæde af. 

Herefter fik dirigenten ordet og spurgte, om der var kommentarer til beretningen. Det var der ikke! 

3. Eva Hofman-Bang meddelte, at bestyrelsen har besluttet at udsætte uddelingen af klubbens 
Hæderspokal og Fidus Pokal til standerhejsningen.  

4. Kasserer Gorm Arildsen fremlagde regnskabet og takkede Annette Rasmussen for det store ar-
bejde og for tålmodighed med den nye kasserers mange spørgsmål. Revisorerne har godkendt 
regnskabet. Der var i øvrigt ingen kommentarer til regnskabet. 

5. Kasserer Gorm Arildsen redegjorde for det lidt lavere budget i forhold til seneste år. Per B-L 
spurgte, om vi har haft faldende kontingentindtægter pga. corona. Kassereren svarede, at han har 
haft dialog om emnet med den tidligere kasserer. Kontingentindtægterne og nok faldet med ca. kr. 
100.000,- , men der kommer formodentlig flere medlemmer hen over sommeren – blandt andet 
nye, unge sejlere. 

6. Der var ikke indkommet forslag til dette punkt. 

7. Kontingent blev fastlagt til at stige med 1 %. 

8. Eva Hofman-Bang blev genvalgt som formand. Ingen andre kandidater. 

9. Lars Gandrup Petersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Ingen andre kandidater. 

10.Peter Henry Nielsen blev genvalgt som revisor. Ingen andre kandidater. 
     Carsten Fenger blev genvalgt som revisorsuppleant. Ingen andre kandidater. 

11. Evt. Formanden fik ordet og udnævnte Niels Ole Sloth til æresmedlem med begrundelse i hans 
store indsats i klubben ungdomsafdeling og sagde blandt andet: ”Niels Ole har ganske enkelt lagt 
så meget energi og så mange kræfter i klubben og været med til at skaffe vores unge mennesker 
så megen sejlglæde og så flotte resultater, at det må og skal påskønnes. Niels har i mange år væ-
ret hoveddrivkraften i vores ungdomsafdeling, har skaffet sponsorater, lagt planer og gennemført 
dem. Det er fantastisk. Med ham som ankermand er Sletten Bådeklub for alvor kommet på resul-
tatlisterne ikke bare i Danmark, men også i Norge og Tyskland. På hans bil står der Sletten Sailing 
Team, han er nærmest synonym med teamet, og derfor bliver han i aften udnævnt til æresmedlem 
af Sletten Bådeklub. Til lykke, Niels.” Udnævnelsen blev overbragt pr. mobiltelefon, fordi Niels Ole 
var på kursus. Blomsterne er bragt hjem. Der var stor, virtuel applaus! 
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Dirigenten foreslog, at vi herefter afholder ”fredagsbønnemøde” virtuelt, så længe restriktionerne 
varer. Det vil Gorm og Per sætte i værk. Herefter gav dirigenten ordet tilbage til formanden, der 
sluttede mødet med en tak til udvalgene for deres utrættelige arbejde i det forløbne, mærkelige 
klubår og en tak til bestyrelsens medlemmer for lige så utrætteligt arbejde. Hun ser meget frem til, 
at vi kan mødes i klubhuset i stedet for på skærmene. Hun takkede alle deltagerne for at medvirke 
til en trods forholdene god generalforsamling og endelig sluttede hun af med en tak til Per Brinck-
Lund for fin styring af generalforsamlingen og en erklæring om, at rødvin følger takken, og sagde 
tak for i aften. 

 

Referent Claus Hofman-Bang 

 


