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Deltagere Repræsenteret af Email Ini Delt 

Bestyrelse Johannes Kildeby jok@alectia.com JK X 

Bestyrelse Erik Møller-Madsen emm@canon.dk EM
M 

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 Tluw@novonordisk.com TDL  

Aktivitetsudv Karsten Freese frese@mbuna.dk KF  

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS X 

Sejladsudv. Michael Christiansen mail@mchristiansen.dk MC  

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

Klubblad Anette Hjuler anettehjuler@gmail.com AH  

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB X 

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK X 
 
 
I forlængelse af et indlæg til Søhesten om Kabyssen, som klubbens tidligere formand Ole Kam-
perlund havde indsendt til redaktionen for nylig, havde Johannes indbudt Ole K til en samtale 
med bestyrelsen. 
Johannes bød velkommen og gav straks Ole K ordet.  
 
Ole K indledte med at ridse Kabyssen tidligere historie i klubben op. Det havde været den davæ-
rende bestyrelses holdning, at man for at kunne opretholde en rimelig omsætning til forpagteren 
måtte gå efter at udvide medlemsskaren fra 350 til 500 medlemmer. Man ønskede ikke at skifte 
forpagter for ofte. Dengang orienterede man medlemmerne tydeligt derom, og dette opfordrede 
Ole bestyrelsen til også at gøre nu. 
 
Ole sagde desuden, at der verserer en række rygter om, hvorfor man udvider medlemskredsen i 
øjeblikket. Det er uheldigt. Der huserer også rygter om, at folk, der hverken er medlemmer af 
Sletten Bådeklub eller andre sejlklubber, lyver sig ind for at spise. 
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Ole opfordrede til synlighed, således at man sætter reglerne for lån, leje og antal mulige reserve-
ringer op i klubben. Det er ikke tilstrækkeligt, at de står i referater og på hjemmesiden. 
På spørgsmål bekræftede Ole, at han de gange, han ikke har kunnet få mad i Kabyssen, alene har 
søgt at reservere bord, men altså ikke er mødt op i klubben. Flere bestyrelsesmedlemmer kunne 
fortælle, at de trods det, at de er flittige brugere af Kabyssen – op til flere gange om ugen – aldrig 
har været i den situation, at de ikke kunne få en stol og noget at spise, når de ønskede det. 
 
Det blev af flere bestyrelsesmedlemmer fremhævet, at det positive ved det store antal medlem-
mer er, at der i modsætning til næsten alle andre sejlklubber i landet stort set altid er liv i vores 
klub – og derfor kommer folk – og, at det store kontingentbidrag og den dermed følgende om-
sætning i Kabyssen er med til at finansiere klubbens supervigtige sejleraktivitet for ungdomsaf-
delingen. 
 
Ole foreslog konkret at 
- Stoppe for indmeldelser 
- Hænge brugerregler op 
- Kræve medlemskort af alle i henhold til opslag, så det ikke bliver personalet, der kommer i 

klemme på denne opgave, idet de kan henvise til opslag og regler 
 

Der var enighed om, at Oles indlæg i Søhesten følges op af en omtale af nærværende møde samt 
den beslutning, som bestyrelsen har truffet i forlængelse heraf. Omtalen bliver til ud fra nær-
værende referat og udformes af formanden. 
 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Erik, Per, Jacob og Eva til at drøfte, hvad der er 
mest hensigtsmæssigt og sørge for at implementere beslutningerne. 
_______________ 
 

1. Ingen bemærkninger til sidste møde. 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Andespil bør give overskud. 
Susanne sender mail ud med reminder ud om andespil og julestue. Der efterlyses flere ar-
rangementer. 
Efterfølgende vil Michael i kabyssen gerne fortælle om sin cykeltyr til Nordkap. 
Der er givet grønt lys til tøjprojektet, og bestyrelsen rykker for, hvornår catwalk arran-
gementet kan finde sted. 
Aktivitetsudvalget opfordres til at have flere daterede arrangementer til næste 
nummer af Søhesten. 
 

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 del-
tage 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 ka-
byssen til et lukket arrangement for dette medlem (f.eks. fødselsdag, jubilæum eller lig-
nende). Reglerne blev reformuleret på sidste bestyrelsesmøde. 
D. 1. december har Jacob 10 års jubilæum som forpagter i Kabyssen. Han påtænker en 
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markering i den anledning. 
 

4. Teknisk udvalg 
Terrassefornyelsen skrider frem. Manglende brædder skulle ankomme i denne uge. Gul-
vet er færdigt. Det er blevet meget flot! Økonomisk skulle vi lande ca. kr. 25.000 over 
budget. 
Det er blevet undersøgt, hvad det vil koste at sætte glas i siderne af hensyn til udsynet i 
stedet for brædder. Prisen er ca. kr. 47.000, så oprindeligt udkast med brædder fastholdes. 
Desuden blev nævnt udfordringerne med at holde glasset rent for salt. Jacob kunne for-
tælle, at det er nødvendigt at pudse vinduerne i klubhuset ret ofte pga. salt.  
Husk ansøgning til Fogfonden om møbler. 
 

5. Foreningshuset 
Formanden følger op på planer og indretning i forhold til kommunen. 
 

6. Ungdomsudvalget 
Deltagelse i Harboe Cup med både optimister, 29 og zoomjolle. Flotte optimresultater. 
Silje og Carl Emil er på ranglisten nu. 
1. okt. Weekend-træning. 
2. okt. Klubmesterskaber med prisuddeling og efterfølgende vellykket båd dåb. 
Deltagelse i DM på Peblingesøen. Vel tilrettelagt med 45 sejladser på hver af de to dage. 
Træningscamp næste weekend. 
Deltagelse i stævne i Schwerin d. 21.-22.10. 
Deltagelse i stævne i Aarhus d. 29. og 30. 
November byder på træningslejre. 
D. 24. holdes forældremøde for ”29”. Det er en stor udfordring, at vi mangler træner til 
”29”. Niels Ole nævnte, at det er svært at tiltrække og få uddannet egnede trænere. 
Budgettet bruges ikke op – bl.a. pga. trænermangel. 
 

7. Materiel 
Andreas’ far har overtaget jobbet som materielmester for opti. 
Til januar søges om udskiftning af ældste følgebåd, så vi kan holde flåden i passende 
stand. 
Kunststofbund i ribbåd som forsøg udsat pga. sygdom. 
 

8. Søhesten 
Der annonceres i Søhesten for det kursus til duelighedsprøven, som afholdes i Nivå – i 
december nummeret. 
Søhesten skal ud til tiden. Der er enighed om, at der skal opsøges skarpe og engagerede 
indlæg. 
Det skal på et tidligt tidspunkt aftales, hvem der bidrager med hvad til Søhesten. 
Disse bidrag skal være redaktøren i hænde rettidigt. Redaktøren skal aftale en hur-
tigere proces med Ilsted, så Søhesten kommer før ud. 
 

9. Sejladsudvalget 
Afslutning på sejladserne blev afholdt i Kabyssen, da udvalget i Nivå ikke kunne få lov 
til at holde arrangementet i Nivå! 
Gorm Arildsen overtager ansvaret for onsdagssejladserne fra Johannes. Johannes tager 
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sig fortsat af de eksterne kapsejladser. 
 

10. Kajakudvalget 
Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne. Per-
nille laver et oplæg til formanden med henblik på kontakt til kommunen, som ejer toilet-
bygningen. Eva kontakter Pernille angående udformningen af dette oplæg. 
 

11. Hjemmesiden 
Nyt design er fremkommet d.d. Erik demonstrerede. 
Der er enighed om, at sejladsnyheder skal på forsiden. Erik arbejder videre med hjemme-
siden. 
 

12. Økonomi 
462 medlemmer har endnu ikke opdateret deres dankort. Erik mailer ud til dem, der 
mangler at opdatere. Henviser til, at opdateringen skal øge sikkerheden. Vi er helt op-
mærksomme på, at mange medlemmer har undladt at gøre det, fordi de er bekymrede for, 
om det kan være forsøg på svindel, der står bag.  
Der står kr. 25.000 mere på bankkontoen end ved samme tid sidste år. Økonomien ser 
sund ud. 
 

13. Eventuelt 
Vi skal indgive forslag til en slæbeanordning (Niels Ole og Johannes), samt belysning og 
gummimåtte til slæbested. 
Susanne undersøger mulighed for 1. hjælps kursus for medlemmer. 
Johannes tager sig af udfordringerne omkring brændstofopbevaring. 
Afroditeklubben (bådtype) har bedt om lov til at arrangere spisning for deres medlemmer 
i sejlklubben d. 26/1 med et efterfølgende sejlerfagligt arrangement, som skal være åbent 
for SB’s medlemmer. Godkendt. 
Susanne vil undersøge mulighederne for kulturstøtte til klubbens arrangementer. Det la-
der til, at andre klubber opnår det. 
25./11. er der fælles møde med Fonden Sletten Havn og efterfølgende spisning. Kun for 
bestyrelse inkl. suppleanter. 
 

14. Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 9. november kl. 19.30. 
Eva meldte afbud på forhånd pga. rejseaktivitet. 
 
Eva Hofman-Bang 


