
 

Sletten Bådeklub 
Bestyrelsen 

 

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. maj 2017 
 
 Til stede: Eva Hofman-Bang, Erik Møller-Madsen, Pernille Gøttler,  

   Peter Krarup, Lars Gandrup Petersen, Thomas De Leeuw  
   og Susanne Barnewitz 
 
Udvalg: Karsten Frese, Jacob Stougaard, Gorm Arildsen, Lars Dyrskjøt  
  og Rud Kofoed 
 

 Afbud:   Per Holmgaard, Johannes Kildeby, Niels Ole Sloth  
   og Linda Serup-Simonsen 

 
 

1. Kort præsentationsrunde 
Præsentation var ikke nødvendig. 
 

2. Valg af referent 
Erik blev valgt. 
 

3. Søhesten  
Det nye blad er på gaden, og denne gang udarbejdet og redigeret af vores nye redaktør Lars 
Dyrskjøt. Bladet har fået megen ros, så vi kan allerede nu glæde os til næste nummer. 
Lars ønsker at sætte sit eget journalistiske og redaktionelle præg på bladet. Således vil Lars i 
højere grad interviewe bidragsydere til artikler, end blot vente til artiklerne kommer til ham.  
Næste nummer vil blandt andet indeholde omtale af opstarten på det nye Optimisthold, lige-
som der vil være omtale af de sponsorer, der har bidraget til terrassens forvandling. Også ar-
bejdsdagen vil blive omtalt. 
Herudover vil der være en “reklame” for Ungdomssommerlejren I Nykøbing Sjælland til au-
gust. Pernille har lovet, at der også kommer indlæg om kajakafdelingens kurser. 
Ovenstående artikler vil blive rigt illustreret af Rud. 
Deadline 15. juni. 
 

4. Aktivitetsudvalg 
Der vil blive annonceret Jazzmatine fredag d. 24. juni. Dagen efter Sct. Hans 
Og sommerens store fest afholdes fredag. d. 18. august. Til sommerfesten kan der blive tale 
om et mindre tilskud fra klubben til delvist at dække udgifter til musikken. Dette aftales i god 
tid med Aktivitetsudvalget. 
Der arbejdes på at arrangere grillaftener på terrassen i løbet af sommeren. 
Program for efterårets aktiviteter sammensættes, så det kan nå med i Søhestens 
aug/septembernummer. 
 

5. Kabysudvalg  
Der er ved opslagstavlen ophængt regler for booking og anvendelse af Kabyssen. 
Mindre prisstigninger på div. drikkevarer er godkendt af Kabysudvalget. 
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6. Sejladsudvalg  
Ingen bemærkninger. 
 

7. Onsdagssejladser  
Der er p.t. 15 både tilmeldt sejladserne. 5 fra Sletten og resten fra Nivaa. Gorm rykker tidlige-
re Sletten deltagere for Deres tilmelding. 
Der er kommet flag på bøjerne, og alt er således klar til årets onsdagssejladser. 
 

8. Ungdomsudvalg 
Mindst 11 er tilmeldt C-Ny.  Vi er tæt på, at alle joller dermed er I brug. Der sejles C-ny om 
mandagen sammen med C sejlerne fra sidste år. C-sejlere fra sidste år kan, alt efter evner og 
lyst, tilbydes at sejle om onsdagen også. 
Der er meget fokus på, at de der starter betaler jolleleje samt har betalt klubmedlemskab. Vo-
res ihærdige træner Stephanie slår kloen i forældrene straks hun ser dem, og sikrer indbeta-
ling. 
Nyt træningssamarbejde, der er etableret med Espergærde og Snekkersten, er igangsat. Ord-
ningen betyder, at der kan samles større ressourcer på materielsiden såvel som trænersiden. 
Samarbejdet har fokus på “teenager” sejlerne, der dermed får et større felt, ligesom der vil 
være langt flere joller at sejle i. 
Der har været deltagelse ved 2 ranglistestævner med meget lidt vind, hvilket har resulteret i 
for få sejladser. 
Vi skal fokusere mere på at rekruttere trænere fra egne rækker. Allerede nu, viser dette resul-
tater i og med, at der allerede nu er sejlere fra ”teenager” gruppen, der hjælper med C og C-
ny træning. 
I forbindelse med stævner skal der bruges flere frivillige. Dette opnås bedst hvis vi i god tid 
annoncerer de opgaver der skal løses.  
Ungdomsafdelingen skal huske at booke teorilokaler i foreningshuset, så disse kan anvendes 
ved dårligt vejr. 
 

9. Kajakudvalg Pernille  
En lille hane (vand) med stor betydning. Det har endnu ikke været muligt at finde en løsning 
på denne udfordring! Vi ansøger nu kommunen om etablering af en vandhane. Evt. i forbin-
delse med etablering af den kommende bade og omklædningsvogn. 
Kajakafdelingen mangler oplagringsplads til det låneudstyr, der bør findes. Udstyret kan dog 
ikke anskaffes før pladsen er fundet. Eva og Pernille undersøger muligheder for at leje det tid-
ligere havnekontor. 
Der er ønske om at udvide klubkajaktilbuddet, med yderlige 2 mere avancerede kajakker. Be-
styrelsen støtter en ansøgning til kommunen om dækning af 50% af anskaffelsen. Den reste-
rende del dækkes af klubben. Anslået omkostning kr. 20.000. 
 

10. Teknisk udvalg 
Rampen er færdig, ligesom terrassen. Der er meget stor tilfredshed med det arbejde de man-
ge frivillige har udført. Enkelte planker vil blive udskiftet da de har ændr facon!  
Per arbejder med en leverandør, der kan fremstille messingskilte med sponsorernes navne, 
der påsættes terrassen og de sponserede borde.  
Flagspillet er ved at blive forberedt til opsætning. Der overvejes forskellige muligheder. 
Benzinskab. Der er sat gang i opbygningen af en brandsikker løsning. Det forventes, at om-
kostningerne kan reduceres, idet der anvendes lokal smederessource.   
Støjproblemer i Kabyssen undersøges p.t. af Per, men det anses som værende vanskeligt ef-
fektivt at reducere støjniveauet. 
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11. Klubhus/Kabyssen  
Ingen bemærkninger 
 

12. Materiels 
Ny RIB er indrulleret i flåden af RIB’s. Vi overvejer om der er materiel vi kan søge kommunen 
om hjælp til. 
 

13. Økonomi 
Vi er p.t. 950 medlemmer i Sletten Bådeklub. Blandt disse, er der dog nogle der er i restance. 
Susanne og Erik gør en indsats for at få disse til at opdatere deres Dankort. Sker dette ikke, 
må vi slette dem af medlemslisten. Vores medlemsindtægter er således ca. kr. 60.000 mindre 
på nuværende tidspunkt, i forhold til sidste år. 
Et andet område vi skal sætte flere kræfter ind på er sponseringer. Vi er stærkt afhængige af 
disse! Bestyrelsen overvejer muligheder. 
På udgiftssiden er vi p.t. i kontrol. Dog skal vi holde et vågent øje med udgifter til ungdoms-
trænere. Holder vi samme aktivitetsniveau, med træning ugens første 4 dage, må vi evt. allo-
kere flere midler til denne meget vigtige funktion. Vi skal holde ungerne på vandet! 
 

14. Hjemmesiden og klubmodulet. 
Der er kommet et nyt oplæg til hjemmesiden, der er sendt til bestyrelsen samt udvalg til udta-
lelse. 
 

15. Sikkerhed 
Lars arbejder med sikkerhedspolitikker for ungdom med første prioritet. Herunder første-
hjælpskursus for instruktører, hvor Susanne undersøger udbuddet. 
Sikkerhed for tursejlere anses ikke direkte at være en opgave som klubben kan tage ansvar 
for. Klubben vil dog holde forskellige arrangementer for tursejlere som det fremgår af klub-
bens aktivitetskalender. 
Herunder findes der mange gode informationer fra Dansk sejlunion omkring sikkerhed, som 
klubbens medlemmer opfordres til at holde sig orienteret om.  
Hjertestarterkurset er under opsejling. Hjerteforeningen og Røde Kors Kan være mulige leve-
randører af et kursus 
 

16. Opfølgning på generalforsamlingen i øvrigt 
Forslag om arrangementer med visning af håndbold: Per taler med Gorm om mulighederne. 
Bestyrelsen afventer overslag på omkostninger til rettighedshavere samt licens mv. 
 

17. Mødekalender 
Vedtaget. Standernedhaling bliver 21. oktober. 
 

18. Næste møde, hvor udvalgene ikke deltager:  
9. juni kl. 18.00. 
 

19. Eventuelt 
På beboerforeningens generalforsamling forleden opfordredes Sletten Bådeklub til at anmode 
forældre om at parkere ved Peder Mads Strand, og ikke ud for beboernes huse, når deres børn 
er til sejlads på havnen. 
Møderækken med kommunen om klubbens faciliteter fortsætter og der er fra klubbens side 
forskellige forslag under udarbejdning.  

 


