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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. november 2016  
 
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 X 

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

Suppleant Thomas De Leeuw Tluw@novonordisk.com TDL  

Aktivitetsudv Karsten Frese frese@mbuna.dk KF X 

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS  

Teknik udv. Anders Bilde-Sørense 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  
 

1. Ingen bemærkninger til sidste møde. 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Andespil er gennemført med fulde huse, og et overskud på 5.650,- kr.  
Der bliver julestue d. 2. december. 225 kr. pr. deltager. 
Jacob har 10 års jubilæum den 3. december. 
Udvalget kan bruge 1.000 kr. til julepyntning af klublokalet. 
Michael fra kabyssen holder foredrag om sin tur til Nordkap den 24. november. 
Janne sørger for at arrangere catwalk for det nye klubtøj.  
Kollektionen forventes i december. Catwalken forventes i januar.  
Johannes foreslår oprydning i skabene for at skaffe plads til kollektionen. 
Mariann Albjerg holder foredrag om Nasa og rumforskning i januar el. februar. 
Mimi Jacobsen holder foredrag i marts 2017. 
Desuden er der planlagt en vinsmagning, og flere andre arrangementer er under 
planlægning. 
Hvis Jacob holder arrangementer, hvor der indgår levende musik, bedes dette i forvejen 
koordineret med aktivitetsudvalget. 
Der arrangeres 1-2 musik arrangementer i foråret. 
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3. Kabysudvalg 
Et udvalg har holdt møde og fremkommet med regler, som skal offentligøres i 
klublokalet.  
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. 2.500,- låne 
kabyssen til et lukket arrangement for dette medlem (f.eks. fødselsdag, jubilæum eller 
lignende). 
Johannes foreslår et medlemsstop ved 1.000 medlemmer. Bådejere, kajaksejlere og 
optimister undtaget. 
 

4. Teknisk udvalg 
Arbejdet med den nye terrasse er snart færdigt. Det bliver en flot terrasse. Klubbens 
bidrag efter diverse sponsorer bliver ca. 40.000,- kr.  
Vi skal huske at invitere Fogh-fonden til middag i klubben, samt at søge igen om nye 
møbler.  
Nogle medlemmer ønsker at købe/sponsere borde eller nogle af terrassebrædderne. 
Udvalget finder ud af hvordan det evt. skal foregå. 
 

5. Foreningshuset 
Borgmesteren har inviteret til møde i foreningshuset den 16. november. 
Knud Sant, Niels Ole Sloth og Eva Hofmann-Bank deltager. 
 

6. Ungdomsudvalget 
I uge 43 var der træningslejr i Rungsted. 
Uge 43 stævne i Tyskland i havblik. 
Uge 44 Ullmann og Sloth til møde med Dansk Sejlunion. 
Sletten Bådeklub lever desværre ikke op til betegnelsen: ”Ungdomsvenlig Sejlklub” på 
grund af manglende faciliteter, og kan således ikke godkendes til specielle stævner. 
I vinter fortsætter optimist træningen. 
29ere sejler i Hellerup 
J70 sejler hver weekend. 
 

7. Materiel 
Traileren til J70 er desværre blevet stjålet. 
RIBs ligger dårligt i bassinet hvis det bliver dårligt vejr. 
 

8. Søhesten 
Der er nu sendt ud til annoncørerne vedr. betaling af annoncer i Søhesten. 
Deadline for indlæg til søhesten er den 21. november. Bedes overholdt. 
 

9. Sejladsudvalget 
Knarr sejlerne har allerede aftalt et stævne den 10-11. juni 2017. 
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10. Kajakudvalget 

Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne.  
Oplæg tages med til mødet med borgmesteren. 
Der afholdes løbende møder i udvalget, ellers ligger kajakkerne stille. 
Måske skal kajakkerne flyttes over i DGI regi i stedet for Dansk kano og kajakforbund. 
 

11. Hjemmesiden/Klubmodulet 
Erik udsender rykker til ca. 450 der endnu ikke har indtastet deres nye kortnummer. Erik 
udsender i uge 46, derefter ugentligt. 
 

12. Økonomi 
Erik har pr. 1. oktober søgt kommunen om tilskud. Kommunen har godkendt med enkelte 
rettelser. 
Der er pt. 435.000 i kassen/banken. 
 

13. Eventuelt 
Der er møde med Fonden Sletten Havn den 25. november. 
Bestyrelsen møder kl. 18.00. Kl. 19.00 er der fælles spisning. Påklædning, Sletten 
Bådeklubs slips bl.a. 
Der fremsættes nogle ønsker til Havnen på mødet fx: 
Bukke til master ved mastekran. 
Mastevogn. 
Spil til optrækning af joller ved slæbested. 
M.v. 

 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 14. december kl. 19.30. 
 
Johannes Kildeby 


