
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 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 X 

Bestyrelse Pernille Gøttler pernillegottler@webspeed.dk PG  

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

Suppleant Thomas De Leeuw  TDL  

Aktivitetsudv Karsten Frese frese@mbuna.dk KF  

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS  

Sejladsudv. Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk MC X 

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

Havkajak     

Klubblad Anette Hjuler anettehjuler@gmail.com AH  

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB X 

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK X 
 
 

1) Ingen bemærkninger til sidste møde. 
 

2) Aktivitetsudvalget: Karsten. Afbud   
Arrangementer: 
26. juni kl. 10.00. En sejler formiddag med ”mand over bord øvelser”. Johannes. 
Eva orienterede om, at Marinehjemmeværnet har tilbuds at deltage i vores Mand over 
bord søndag den 26, men Johannes afslog venligst tilbuddet da det ikke ligesom passer 
ind i øvelsen. 
 
Tur sejlads til sommer. Eva vurderer om det er muligt, eller det bliver til næste år. 
 
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. 
Der var ikke yderligere arrangementer. 
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3) Kabysudvalget: Jacob, Afbud 

Ikke noget nyt 
 
4) Teknisk udvalg: Anders. Afbud 

Per Holmgaard og Peter Krarup har påtaget sig koordineringen og også udførelsen af 
terrassefornyelsen. Per og Anders snakker sammen. 
Arbejdet med den nye terrasse bliver først til efteråret. 
Henrik Madsen har fået Havnens venner til at sponsere en handicap rampe fra hav-
nemolen 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 lovede at komme med et oplæg??? 
(Jeg har den 25. maj rykket borgmesteren for en status for sagen) 
(Der er efterfølgende kommer et svar fra Janne fra kommunen, hvor de skiver at det 
kun er kælderen udvendig og trappen indvendig som der sættes i stand i år. Det er 
klubben meget utilfreds med, d ader er optimister og kajakroere der stadig mangler 
mulighed for at klæde om.) 

 
6) Ungdomsudvalget: Niels 

Der er fortsat et meget højt aktivitetsniveau blandt de unge. Mange vil gerne med til 
stævnerne. 
Der er kommet 10 nye sejlere i år, og 10 der var nye sidste år fortsætter i år. 
Sommersjov arrangementet blev udsolgt på ingen tid. Uge 26 er for udefra kommende 
sejlere, og uge 27 bliver for klubbens egne sejlere.  
Sejlerlejren i Nykøbing Sjælland er i uge 31. 
Kasper Poulsen er ny træner i klubben. 
 
Jens Bojsen Møller er tovholder på J70 eventyret. 
 
29érne sejler ikke så meget i år. Der er kun én besætning. 

 
7) Klubbens motorbåde og trailere:  

Ikke så meget nyt. Bestyrelsen sagde ja til at udlåne en RIB, der skal til Feva VM i 
Barcelona. De låner vores den ældste. Til gengæld får vi tilbud nogle ekspert træner 
timer til rådighed. 

  
8) Sejladsudvalget: Michael/Johannes 

Knarrstævnet blev afviklet med stor succes, selvom der kun blev afviklet én sejlads 
om lørdagen pga. vindstille. 
Der deltog 20 Knarr både med deltagelse af hele Knarreliten. 
 
Molich X stævnet afvikles igen den sidste weekend i august. 
 
Stævnebesætningen er den samme som til Knarrstævnet. 
Onsdagssejladserne kører efter den nye ordning med Nivå. Sletten deler stadig præ-
mier ud efter aftensejladserne. 
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9) Kajakudvalg: Pernille/Lars. 
Der ønskes en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne. 
På grund af Tætning af Foreningshusets kælder, skal to af kajakstativerne flyttes. 
(Dette er sket) 

 
10) Klubbladet ”Søhesten” Anette. 

Deadline for indlæg var den 6. juni. 
 
11) Hjemmesiden: Erik og Susanne. 

 
12) Der er bestilt nyt design af hjemmesiden hos ”Klubmodul”. Erik sender ønsker til 

Klubmodul inden ferien på baggrund af input fra bestyrelsen 
 
13) Presseansvarlig: Rud. 

Ikke noget nyt. 
 

14) Klubbens økonomi: Erik  
Økonomien følger budgettet.  
Klubbens medlemstal har nu rundet de 919 medlemmer. 
Vigtigt at overholde frister for ansøgninger. 
 

15) Klubmodul: Per Holmgaard.  
Per undersøger om det medlemsantal der står under ”Kun medlemmer ” er det sande 
billede. (Det ser det ud til at være) 

 
16) Sikkerhed: Eva.  

Emnet "sikkerhed" var igen til debat. Eva havde inden mødet rundsendt et oplæg.  
Der vil fremadrettet blive fokuseret mere på sikkerhed. 

 
17) Eventuelt:  

Det blev aftalt at der ligesom hos KDY er en velkomsthilsen, så skal Sletten også ha-
ve en sådan velkomst. Niels har sendt Johannes KDY´s til inspiration. Johannes laver 
en velkomst hilsen. 
Punkter til Bestyrelsesmødet i Fonden Sletten havn den 24. juni: 

1. Flag på havnen ved stævner? 
2. Fejning og vask af molerne? 
3. Affaldspose kun for dåser. 
4. Status på havnens både. Hvem ringer vi til hvis en båd ligger dårligt? 
5. Belægning på jollepladsen. Måske en gang rene sten. Optimistsejlene. 
6. Spil til optrækning af større joller og RIBs. 
7. Fendere på flåden. 
8. Belysning på jollepladsen. 
9. Vaskevand til joller og ved toilet til vask af kajakker. 
10. Gummimåtter nederst på slæbestedet. 

 
18) Næste bestyrelses- og udvalgsmøde er 09. august kl. 19.30.  

 
Tak for mødet  
Johannes. 


