
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. september 2016 
 

Deltagere  

af Repræsenteret af Email Ini Delt. 

Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X 

Bestyrelse Erik Møller-Madsen emm@canon.dk EMM  

Bestyrelse Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk NOS  

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 Tluw@novonordisk.com TDL X 

Aktivitetsudv Karsten Freese frese@mbuna.dk KF X 

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS  

Sejladsudv. Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk MC  

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

Klubblad Anette Hjuler anettehjuler@gmail.com AH X 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB  

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK  
 
 

1. Ingen bemærkninger til sidste møde. 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Andespil: udvalget har lavet en ny model for præmier for at undgå et meget stort besvær 
med indsamling. Karsten opsøger de faste, men der købes mere ind, end vi plejer. 
Kalenderen for aktiviteter er ikke meldt samlet ud, da ikke alt har kunnet fastlægges fra sæ-
sonens begyndelse. Hen ad vejen mailes der yderligere arrangementer ud. Bestyrelsen øn-
sker flest mulige arrangementer meldt ud i Søhesten ved sæsonens begyndelse, så alle kan få 
dem lagt i den personlige kalender. 
Der bliver julestue d. 2. december. 
Janne sørger for at arrangere catwalk for det nye klubtøj. 
Kollektionen nedsættes med 30 %. 
Desuden er der planlagt en vinsmagning, og flere andre arrangementer er under planlæg-
ning. 
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3. Kabysudvalg 
Reglerne for brug er følgende: 
Når standeren er oppe, kan der ikke lukkes for private arrangementer. 
Hvis man planlægger med over 25 til et arrangement, skal Per spørges. Der må ikke deltage 
over 40. Dog kan der gøres en undtagelse for sejlende, besøgende sejlklubber. 
Når standeren er nede, kan et medlem mod en betaling til klubben på kr. 2500,- låne kabys-
sen til et lukket arrangement for dette medlem (f.eks. fødselsdag, jubilæum eller lignende). 
 

4. Teknisk udvalg 
Arbejdet med at forny terrassen begynder som planlagt onsdag i denne uge. 
Vi skal huske at søge Fog-fonden. 
 

5. Foreningshuset 
Formanden skrev til Per Frost Henriksen og Lars Egedal i deres egenskab af medlemmer af 
Fonden Sletten Havn i anledning af de forestående budgetforhandlinger 2017 i Fredensborg 
Kommune. Efterfølgende har vi fået at vide, at der er afsat kr. 500.000 i 2017 til forenings-
huset og et tilsvarende beløb i 2018. Vi tager kontakt til kommunen angående konkrete pla-
ner for husets istandsættelse og anvendelse. 
 

6. Ungdomsudvalget 
13-14.8: Træningsweekend for Opti A-B med Kaper Paulsen i Sletten med et par inviterede 
sejlere fra Skovshoved som deltagere. 
 
21.8: Sletten Cup - vel afviklet, fordi 49 personer valgte at bruge en søndag i SB tjeneste 
som frivillig hjælper. Stor tak til de medlemmer, der hjalp til - i år med rekord stor opbak-
ning fra SB Senior. Desuden fem sejlerforældre fra KDY incl. RIB´s og en fra YF - herligt. 
Husk at se links på hjemmesiden til de mange flotte fotos fra de to stævnefotografer. Øko-
nomi cirka + kr. 2.000 alene pga Jan & Ole Bruun´s ejendomsselskab har sponseret for ca 
5.000 kroner pokaler og præmier til deltagerne, ingen af de deltagne RIB´s mv har gjort krav 
på benzinpenge. Væsentligste omkostninger er Kabyssen 1. hjælpermorgenmad kr. 3.600, 2. 
hjælperfrokostsandwich kr. 3.782, og 3. kildevand og kaffe til hjælpere kr. 1.741 (se ved-
hæftede regnskab). Også stor ros til Kabyssen for fantastisk afvikling af cateringdelen.  
 
J70 Sejlads div mandage, tirsdage og torsdage med ungdomssejlere ombord. 
 
27-28.8: Torm Granprix Ranglistestævne i Nappedam, hvor vi deltog med 4 sejlere. Place-
ringer opti A: Marcus 52, Victor 30, Silje 10, Carl Emil 9.  
 
30.8 Nicolas Brandt Hansen fra DS deltog efter aftale i aftenens træning med efterfølgende 
evaluering samt dialog om Slettens lidt smalle tilbud til sejlere efter optimistjollen. Skal vi 
overveje andre tilbud end 29er / J70 til de unge, der vokser ud af optimisten. Zoom jolle en 
mulighed fx 2 klubjoller. Vi har p.t. to stk. i privateje, så på sigt kunne vi samle til et træ-
ningsmiljø i Sletten for Sundsejlere. P.t. samles alle på Furesøen hos YF.  
 
3-4.9 Torm Junior DM Sønderborg Her deltog vi med 7 sejlere. Magnus Dahl Dansk Mester 
i katamaranklassen Formula18. Stort hurra for Magnus. Øvrige placeringer - alle opti A efter 
7 sejladser: Caroline 67., Florien 46., 32. Victor, 19. Carl Emil, 17. Silje. KDY satte sig 
tungt på podiepladser med 1. plads til Malthe og 3. plads Jens-Christian. 
  



 3 

Pipeline:  
24-25.9 Torm junior Grandprix Harboe Cup, hvor vi deltager med mange sejlere 12-14 
stykker - og igen i år bor vi på Gerdrup Gods og holder festlig sæsonafslut med festmiddag 
lørdag aften.  
 
1-2.10 Træningsweekend for Opti A-B med Kaper Paulsen i Sletten i tillæg til sædvanlig 
hverdagstræning. 
 
8-9-10 Hold DM Opti Peblingesøen - hvor vi stiller med et eller to Sletten hold. 
 
17-19.10: Træningscamp (efterårsferie),  som vi arrangerer sammen med Snekkersten og 
KDY Rungsted med den verdensberømte opti-træner Cyril fra Schweiz  
 
21-23.10 Herbstpokal Schwerin Tyskland - kæmpe optistævne, hvor Sletten deltager med 2 
måske 3 sejlere. De max 220 startnumre til opti A blev købt på bare 8 minutter efter tilmel-
dingen åbnede!  
 
29-30.10 Træningsweekend for Opti A-B med Kaper Paulsen i Sletten. 
 
Vi planlægger fælles weekend vintertræning i samarbejde med sundklubberne. Fysisk place-
ring af joller mv. Rungsted fra cirka november til marts. Alle klubber byder ind med RIB´s, 
trænere, forældrehjælp til mad osv. Det skal nok blive godt. Der forventes derved ca. 30 sej-
lere på vandet hver weekend til fælles glæde og udbytte for alle sejlere. Alternativ fysisk 
træning, hvis der er is på vandet. 
 

7. Materiel 
Mulighed for pontonbro er blevet undersøgt og fundet for dyr. 
En af ribbådene forsynes med kunststofbund som forsøg i stedet for bundmaling. 
 

8. Søhesten 
Formanden beklager, at flere ikke har overholdt deadline. Deadline skal overholdes frem-
over!  
Der annonceres i Søhesten for det kursus til duelighedsprøven, som afholdes i Nivå – både i 
dette nr. og i decembernummeret. 
 

9. Sejladsudvalget 
Molich stævnet gav kr. 3000,- til klubkassen fra Molich-klubben. 
 

10. Kajakudvalget 
Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne. Pernille 
laver et oplæg til formanden med henblik på kontakt til kommunen, som ejer toiletbygnin-
gen. 
 

11. Hjemmesiden 
Der er rykket, og nyt design burde være klart meget snart. 
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12. Økonomi 
Der er pt. 944 betalende medlemmer, hvilket betyder, at der pt. er et plus på kr. 37.000,- 
Erik søger tilskud for 2016 nu. De bør komme ind og udligne faste udgifter. 
Erik undersøger sammen med revisorerne, hvordan den nye J 70’er indgår i regnskabet. 
 

13. Eventuelt 
Vi skal indgive forslag til en slæbeanordning (Niels Ole og Johannes), samt belysning og 
gummimåtte til slæbested. 
Kalender sættes op i klubben. 
 

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. oktober kl. 19.30. 
 
Eva Hofman-Bang 


