
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. maj 2016 kl. 19.30. 
 
Deltagere  

af Repræsenteret af Email Initialer Delt.
og 

Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X 

Bestyrelse Erik Møller-Madsen emm@canon.dk EMM X 

Bestyrelse Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk NOS X 

Bestyrelse Per Holmgaard Per.holmgaard@lexmark.dk PH  

Bestyrelse Pernille Gøttler pernillegottler@webspeed.dk PG X 

Suppleant Eva Hofman  Bang Eva.hofman.bang@gmail.com EHB  

Suppleant Thomas De Leeuw  TDL X 

Aktivitetsudv Karsten Freese frese@mbuna.dk KF X 

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS X 

Sejladsudv. Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk MC  

Teknik udv. Anders Bilde-Sørense abs@c.dk ABS X 

Havkajak     

Klubblad Anette Hjuler anettehjuler@gmail.com AH X 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB X 

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK  
 
 

1) Referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde blev kort gennemgået med den forde-
ling af roller som var blevet vedtaget. Eneste bemærkning til dette var pkt. 11., at det er 
Erik og Anette der står for annoncerne og ikke Rud og Anette.. 

 
2) Aktivitetsudvalget:  Karsten 

Arrangementer: 
26. juni kl. 10.00. En sejler formiddag med fx ”mand over bord øvelser”. Johannes 
 
Tur sejlads til sommer. Eva bedes undersøge muligheder. (Snak evt. med Per Brinck-
Lund og Trine) 
 
Sommerfest/dansefest den 3. fredag i august. Fastlagt til den 19. august kl. 18.00. 
(Flemming, musikeren fra 50er festen, er på. Karsten kontakter lige Flemming for en sik-
kerheds skyld). 
 
En aften med stegte ål, den 28. september. 
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3) Kabysudvalget: Jacob 

Arrangementer blev gennemgået med Jacob.  
Fx middag med Fonden der gav J70 båden. 
Frokost med Knarr sejlerne søndag den 12. juni. 
Vi snakkede om antallet af spisende i klubhuset, og hvor mange der må reserveres til. 
Ligeledes blev det diskuteret, om man kunne dele de spisende gæster op i to hold. Et 
tidligt hold fra fx 18-19.30 og efterfølgende et senere hold. 
Det blev besluttet, at der må reserveret på alle borde, dog ikke de to borde der er nær-
mes indgangsdøren. 
Vedrørende om der skal kunne opdeles i to hold, vil bestyrelsen lade det være op til Ja-
cob at styre. 
(Jeg har efterfølgende fundet den aftale frem som bestyrelsen har med Jacob. Den bli-
ver medsendt dette referat) 

 
4) Teknisk udvalg: Anders. 

Per Holmgaard og Peter Krarup har påtaget sig koordineringen og måske også udførel-
sen af terrassefornyelsen. Per og Anders snakker sammen. 
Sidste leverance af byggematerialer kommer den 16. juni. 
Arbejdet med de ny terrasse bliver først til efteråret. 
Henrik Madsen har fået Havnens venner til at sponsere en handicap rampe fra havne-
molen til terrassen. 
 

5) Klubhuset. Udvidelsen:  
Der har været afholdt møde med Thomas Lykke Pedersen den 2. februar kl. 16.00 og 
Lise Krogsgaard vedrørende Foreningshuset. Knud, Niels og Johannes deltog. 
SB gennemgik de ønsker som vi har til foreningshuset mht. omklædning, bademulig-
heder og opbevaring af joller i haven. 
Thomas Lykke kommer med et oplæg. 
(Jeg har den 25. maj rykket borgmesteren for en status for sagen) 
 

6) Ungdomsudvalget: Niels 
Der har allerede været afholdt stævner i Stenungsund, Egå, Rungsted og Kerteminde 
 
Sommersjov bliver i uge 26 for udefra kommende sejlere, og uge 27 bliver for klub-
bens egne sejlere.  
Sejlerlejren i Nykøbing Sjælland er i uge 31. 
 
Jens Bojsen Møller er tovholder på et eventuelt J70 eventyr. 
 
Der er et sponsorudvalg bestående af Niels, Michael D og Thomas de L. 
(Jeg har den 25. maj fået en tilbagemelding fra Amalienborg: 
”Deres kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen har bedt mig takke for den 
venlige henvendelse. 
Kronprinsparrets Hof vil vende tilbage, såfremt det på et tidspunkt bliver aktuelt at be-
nytte det venlige tilbud til Prinsesse Isabella om at sejle optimistjolle i Sletten Både-
klub. 
Christian Schønau 
Hofchef”)  
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7) Klubbens motorbåde og trailere:  

Den gamle RIB Søs er blevet solgt til ”Havets helte”, og en ny RIB er anskaffet.  
 
Legetøjsmuseet er blevet solgt pr. 1. maj. Den nye ejer vil gerne fortsætte udlejningen 
af lagerplads til klubben. 

  
8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes 

Knarrstævnet afvikles som planlagt den 11. og 12. juni. 
Molich X stævnet afvikles igen den sidste weekend i august. 
Finn Lerbech har accepteret at deltage i begge stævner. 

 
Onsdagssejladserne kører efter den nye ordning med Nivå. Sletten deler stadig præmier 
ud efter aftensejladserne. 

 
9) Kajakudvalg: Pernille/Lars 

Der er kommet 3 nye kajakstativer. Vedbæk VVS har sponseret. 
Der ønskes en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne. 
Der er kommet 7 nye sejlere. 
De to ældste kajakker skal sælges. 
 

10) Klubbladet ”Søhesten”: Anette 
Deadline for indlæg den 6. juni. Deadline skal overholdes!!!!!!!!!!!!!, også formanden 
har ordet.  

 
11) Hjemmesiden: Erik og Susanne. 

Der er bestilt nyt design af hjemmesiden hos ”Klubmodul”. Erik indkalder til møde. 
Vi skal have alle de gamle ”mapper” der står rundt omkring på hjemmesiden. 

  
12) Presseansvarlig: Rud. 

Ikke noget nyt 
 

13) Klubbens økonomi: Erik  
Økonomien følger budgettet. Erik holder møde med Knud og Annette. 
Klubbens medlemstal har nu rundet de 900 medlemmer. 

 
 

14) Klubmodul: Per Holmgaard.  
Ikke noget nyt. 
 

15) Eventuelt:  
 

 
16) Næste bestyrelses- og udvalgsmøde er 14. juni kl. 19.30.  
 

 
Tak for mødet 
Johannes. 


