
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 5. april 2017 
 
 

Til stede: Eva Hofman-Bang, Erik Møller-Madsen, Per Holmgaard, Pernille Gøttler,  
    Peter Krarup, Lars Gandrup Petersen og Susanne Barnewitz 

 
 Afbud:  Thomas De Leeuw 
 
 

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer:  
Peter og Lars. 
Præsentationsrunde. 
 

2. Valg af referent 
Det går på skift – denne gang: Eva. 
 

3. Valg af næstformand  
Erik. 
 

4. Valg af kasserer  
Erik er valgt af generalforsamlingen. 
 

5. Sekretær  
Susanne.  
 

6. Søhesten  
Lars Dyrskjøt redigerer sammen med Rud og Susanne. 
 

7. Presse  
Rud. 
 

8. Klubhus/Kabyssen  
Per og Peter (som på længere sigt også overtager ansvaret for Kabyssen). 
 

9. Materielforvalter vand 
Thomas. Thomas søger kommunen om støtte (Erik taler med ham). 
 

10. Materielforvalter land  
Per og Peter. 
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11. Klubmodulet 
Medlemmer: Per, men på længere sigt overgår det til Susanne. 
Regnskabet: Erik og Anette Rasmussen. 
Hjemmesiden: Erik og Susanne. 
 

12. Sikkerhed  
Lars. Eva fremsender diverse materiale. 
 

13. Udvalgene: 
 
Ungdomsudvalg: Lars og/eller Niels 
 
Sejladsudvalg: Johannes 
Onsdagssejladser: Gorm 
 
Kajakudvalg: Pernille 
 
Kabysudvalg: Jacob 
 
Teknisk udvalg: Peter 
 
Aktivitetsudvalg: Karsten Frese 
 
Klubmåler: Per Henriks 
 

14. Referat af mødet i ”Borgmesterudvalget” samme eftermiddag 
Eva og Johannes deltog. 
PMK-udvalget i Fredensborg Kommune er indstillet på at dispensere fra lokalplanen 
mhp. opstilling af pavillon til omklædning/bad for jollesejlere og kajakroere. Det skal nu 
i 14 dages høring, og hvis der ikke er indsigelser, er der yderligere en 4 ugers klagefrist. 
Man tror på, at det går igennem.   
Planer for årets istandsættelse af Strandlyst (tag, isolering, køkken og bad) blev fremlagt 
og diskuteret. 
Dernæst var der en første drøftelse af visioner for Sletten havn. Beboerforeningen og bå-
deklubben fremlagde forslag, som blev debatteret. Fra vores side fremførtes ønsker om at 
sikre klubhuset og forbedre forholdene for joller og kajakker (plads og faciliteter). 
Forvaltningen gav løfte om at undersøge mulighederne. Næste møde ultimo maj. 
 
Kommunens forslag til pavillon blev drøftet. Det drejer sig om i alt 13 m2 fordelt på 3 
rum, hver indrettet med toilet, bad og omklædningsplads. Børn og unge har brug for mere 
plads til opbevaring af tøj og tasker, så vi anmoder om, at det ene af de tre rum bliver 
uden sanitet. 
Kajakkerne mangler i øvrigt fortsat plads til grej, og det er stadig et problem at tørre sejl 
til jollerne, fordi de ikke kan stå i skuret på riggen. 
Der er dukket en sponsor op, der vil betale for ny terrasse mod syd på klubhuset. Proble-
met er at få lov til at bygge den! 
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15. Opfølgning på generalforsamlingen i øvrigt 
Forslag om lydisolering: Peter overvejer mulighederne. 
Forslag om arrangementer med visning af håndbold: Per taler med Gorm om mulighe-
derne. 
 

16. Mødekalender 
Vedtaget. Standernedhaling bliver d. 21. oktober. 
 

17. Næste møde, hvor udvalgene deltager:  
9. maj kl. 19.30. 
 

18. Eventuelt 
Hjertestarterkursus: Susanne undersøger. 
 
Forespørgsel om medarbejderarrangement: Eva svarer nej – vi har ikke mulighederne. 
 
Lars orienterede om projekt sammen med Snekkersten og Espergærde Sejlklub for de 
unge, der er vokset ud af optimistjollerne, og som gerne vil fortsætte i énmandsjoller: 
FEVA, TERA eller ZOOM. Der er holdt kick off arrangement med fin deltagelse i 
Espergærde. Det bliver afholdt 1 måned ad gangen i hver af klubberne med fælles træner 
og ligelig deling af trænerudgifterne (max. kr. 10.000 pr. klub – bevilget!). 
Der er enighed om at forsøge at få de unge til at bruge klubhuset mere. F.eks. kunne de 
være i bestyrelseslokalet, når de har behov for at mødes. 

Referent: Eva 
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BESTYRELSE OG UDVALG 

 
Bestyrelsen af  
Formand Eva Hofman-Bang Eva.hofman.bang@gmail.com 

Kasserer Erik Møller-Madsen emm@canon.dk 

Bestyrelse Thomas De Leeuw auto@hannahdeleeuw.dk 

Bestyrelse Per Holmgaard Per.holmgaard@lexmark.dk 

Bestyrelse Pernille Gøttler pernillegottler@webspeed.dk 

1. Suppleant Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk 

2. Suppleant Lars Gandrup Petersen lgp@clipper-group.com 

Sekretær Susanne Barnewitz susannebarnewitz@yahoo.dk 
 

 
 
Udvalg 

  

Aktivitetsudv. Karsten Frese frese@mbuna.dk 

Kabysudvalg Jacob Stougaard stougaardjacob@hotmail.com 

Sejladsudvalg Johannes Kildeby jok@alectia.com 

Onsdagssejlads Gorm Arildsen Ga@koda.dk 

Teknikudv. Peter Krarup npk@krarups-snedkeri.dk 

Klubblad Lars Dyrskjøt lars@dyrskjoet.dk 

Presse Rud Kofoed rud.kofoed@orange.fr 

Ungdomssejlerne Linda Serup-Simonsen linda.cerup.simonsen@gmail.com 

Ungdomssejlerne Niels Ole Sloth niels@assurancepartner.dk 

   
 


