
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
     Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2017 
 

Deltager af Repræsenteret af Email Initia-
ler 

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 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 auto@hannahdeleeuw.dk TDL X 

Aktivitetsudv. Karsten Frese frese@mbuna.dk KF X 

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com JS  

Teknikudv. Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk PK X 

Klubblad Lars Dyrskjøt lars@dyrskjoet.dk LD X 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk SB X 

Presse Rud Kofoed Rud.kofoed@icloud.com RK  
 
 
 

1. Bemærkninger til referat fra sidste møde  
Der er taget billeder af de nye udvalgsmedlemmer. 
Positiv melding om Ruds tilstand modtaget med meget stor glæde! 
 
 

2. Aktivitetsudvalget 
Program for foråret trykt i Søhesten. 
Catwalken planlagt til 29. januar kl. 16. Kollektionen opbevares hos Carsten Frese.  
På grund af alenlang venteliste til seneste vildtaften gentages succesen d. 4. februar. 
Vinterfest d. 11. februar. 
 
 

3. Kabysudvalg 
Formanden spurgte på sidste møde udvalget, om medlemmer af andre sejlklubber bør kunne 
tage et ubegrænset antal gæster med i Kabyssen? Udvalget finder et svar, hvorefter reglerne 
hænges op i Kabyssen. Per sørger for ophængning snarest. 
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4. Teknisk udvalg 
Peter har overtaget opgaven fra Anders. Velkommen til! 
Fogh-fonden kommer til middag i klubben d. 26. april kl. 18. Et passende antal bestyrelses-
medlemmer deltager. Så vidt vi ved, kommer der 5-6 personer fra Foghfonden. 
Ansøgning behandles af bestyrelsen for Foghfonden d. 28. februar (bl.a. til terrassemøbler). 
Lars oplyser, at Nivå har fået midler fra Tuborgfonden til terrassemøbler. Det undersøges, 
om der er muligheder for os. 
Per skriver ansøgning til OK-fonden om midler til ”brændstofpladsen”.  
 
 

5. Foreningshuset 
Eva har fremsendt bemærkninger til referatet fra mødet med borgmesteren d. 16. nov. Der er 
kvitteret herfor, men ikke fremsendt nyt referat. 
Den nye skitse til jolleplads og omklædningsfaciliteter er fremsendt til kommunen. 
Der er indkaldt til nyt møde d. 26. januar kl. 17-18 på rådhuset. Johannes, Knud og Eva del-
tager.  
 
 

6. Ungdomsudvalget 
Vintertræningen fortsætter. 
Allerede d. 24. januar er der stævne i Spanien med deltagelse, og i uge 7 er der stævne på 
Mallorca – dernæst stævne på stævne. 
Vedr. J70: møde d. 25. om deltagelse i sejlsportsligaen. 
Vi har fået en forespørgsel om at arrangere DM i Formel 18. Det kan kombineres med Slet-
ten Cup, hvorfor vi siger ja. 
Der er også mulighed for at arrangere DM i Lazer d. 2.-3. september.   
 
 

7. Materiel 
Alt står på gården bortset fra den RIB, som er ved at få påført folie som test.  
 
  

8. Søhesten 
Vi har fået ny redaktør: Lars Dyrskjøt. Velkommen til! 
Den nye redaktør tegnede konturen af et mere medlemsorienteret og mindre bestyrelsesfo-
kuseret blad. Han forestiller sig, at det skal indeholde mere om det, som kommer, og mindre 
om det, som er sket. Der blev nogen debat om artiklen ”Formanden har ordet”, som forman-
den finder vigtig. Man enedes om, at artiklen f.eks. kan bringes i interviewform – f.eks. når 
den nye formand er tiltrådt. 
Det undersøges, om der er søgt portostøtte (Erik?).  
 
 

9. Sejladsudvalget 
Johannes og Eva forbereder et sejlads- og/eller sikkerhedsarrangement til den kommende 
sejlsæson. 
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10. Kajakudvalget 
Der ønskes stadig en spulehane ved toiletbygningen til rengøring efter sejladserne.  
 
 

11. Hjemmesiden/Klubmodulet 
Mange mangler stadig at opdatere visakort, men det er ikke muligt at trække en liste over 
dem, der mangler. Stor irritation! Per er i dialog med Klubmodul. 
 
 

12. Økonomi 
Telefonmøde med Erik i Grønland: Bogføring ventes tilendebragt i løbet af denne uge, så vi 
får overblik over årsresultatet. Formodentlig er der ikke overskud som i de foregående år 
pga. udgifterne til terrassen, som overstiger de tilskud, vi har fået. Der er endnu ikke kom-
met tilbagemelding fra kommunen om vores del af ”restpuljen”. Muligvis bliver vi nødt til 
at udskyde træarbejdet foran klubhuset til næste år. 
Købet af RIB balancerer, hvis vi opnår tilskud fra kommunen som tidligere. 
 
 

13. Eventuelt 
Generalforsamlingen: B-medlemmer på valg gennemgået.  
Thomas og Eva (suppleanter nu) foreslås som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Nye suppleanter: Peter, som allerede har overtaget posten i teknisk udvalg og Lars Gandrup 
Petersen, som mødte op og redegjorde for sin baggrund og sin motivation for at stille op. 
Almindelig tilslutning til, at han vil være et særdeles godt bud på et nyt bestyrelsesmedlem. 
Lars er far til én af ungdomssejlerne og er meget aktiv i afdelingen, men bliver først selv 
medlem af klubben i år. Det er en udfordring, fordi man skal have været medlem af klubben 
et år for at stille op. Vi lægger det åbent frem til generalforsamlingen og håber på medlem-
mernes velvilje. 
Der er enighed om Johannes’ forslag til æresmedlemmer. 
Johannes forbereder indkaldelse til generalforsamlingen og sender forslag ud til kommente-
ring inden næste møde. 
 
Der er møde i Fonden Sletten Havn d. 24. februar. Johannes er forhindret. Erik eller Eva del-
tager. 
 
 

14. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30. 
Afbud fra Peter. 
 
Referent: Eva Hofman-Bang 


