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Formandsskifte i Sletten Bådeklub

Alt om generalforsamlingen
Nye æresmedlemmer

Sletten Bådeklub



Klubbens nye formand

Eva Hofman-Bang, 68 år, blev på generalforsam-
lingen i Sletten Bådeklub valgt til ny formand efter 
Johannes Kildeby, der efter seks år på formands-
posten faldt for klubbens regler om valgbarhed. 

”I over 40 år har vi haft båd i Sletten havn, og der-
for var det tid til at betale tilbage for de mange 
gode oplevelser i havn og klub. Sidste år blev jeg 
valgt ind som suppleant og formand for Seniorud-
valget i Sletten Bådeklubs bestyrelse, og nu er jeg 
blevet valgt til formand for klubben. Jeg ser frem 
til at bruge mine kompetencer til at skabe gode 
rammer for alle. Man skal imidlertid hele tiden 
holde sig for øje, at alt i klubben hviler på frivilligt 
arbejde”, siger Eva Hofman-Bang,
 
Espergærde og Vestegnen
Eva Hofman-Bang virkede i 21 år på Espergærde 
Gymnasium senest konstitueret som rektor. Her-
efter flyttede hun arbejdsplads til Københavns 
Vestegn, hvor hun fra 1996 og frem til 2005 suc-
cessivt som direktør fusionerede to gymnasier, tre 
handelsskoler og en teknisk skole til CPH WEST 
med 3.500 elever og 450 ansatte i Ishøj, Høje Ta-
astrup, Albertslund og Ballerup. 1. januar 2016 gik 
hun på pension.
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”Vi skal forstå at føre den rette dialog med alle interessenter”, 
siger Eva Hofman-Bang

Fremme bådsportens vilkår
”Sletten Bådeklub har en unik størrelse. I dag er 
det den tredje største idrætsforening i Fredensborg 
Kommune. Og derfor skal vi passe på klubben og 
værne om dens formål at fremme bådsportens vil-
kår, at medvirke til medlemmernes dygtiggørelse i 
bådsportens teori og praksis – herunder at varetage 
uddannelse af ungdommen, at varetage medlem-
mernes interesse overfor ledelse i havnen, andre 
myndigheder og organisationer samt at fremme 
sammenholdet i klubben”, siger hun. 

Vi er ikke en spiseklub, skønt det er dejligt med 
den store opbakning omkring Kabyssen. Vi skal 
hele tiden holde klubbens formål for øje, når vi va-
retager medlemmernes interesse. Og samtidig skal 
vi leve som klub med respekt for dem, der lever og 
arbejder hernede i Sletten. Vi har en specielt dejlig 
havn”, siger den nye formand og fortsætter:

Bedre omklædning i havnen
”Men vi står over for en række udfordringer, hvis 
vi skal kunne tilbyde vore jollebørn, deres foræl-
dre og det voksende antal kajaksejlere rimelige 
forhold. I dag har vi ingen omklædnings-facilite-
ter, hvilket ellers er en selvfølge i enhver anden 
havn. Derfor håber og tror vi på borgmesteren og 
kommunens forståelse og for, at man vil medvirke 
til at finde en god løsning. ”

• ”Jeg havde ikke sagt ja til at overtage for-
mandsposten i klubben, hvis jeg ikke troede 
på, at vi kan få ændret de elendige vilkår, som 
vi i dag må slå os til tåls med. Vi er nødt til at 
skabe noget udvikling i klubben og havnen, 
ellers er det lig med afvikling. ”

”Jeg forstår godt, at beboerne i Sletten er bekym-
rede bl.a. for øget trafik, men man lever jo ikke i 
et frilandsmuseum. En aktiv havn kræver for ek-
sempel, at en lastbil skal ned og hente erhvervsfi-

Bonus-fakta:
Eva Hofman-Bang er vokset op på en søfarts-
skole – først i Sønderborg og senere i Esbjerg. 
Hun har fire børnebørn, som også kræver deres 
tid. Og hun har sejlet Sjælland Rundt 14 gange 
senest som skipper.

Skønt Eva Hofman-Bang´s virke primært har udfol-
det sig inden for professionelle organisationer, er hun 
ikke ukendt med frivilligt arbejde. Således sad hun i 
12 år i Tikøb Menighedsråd, og bestyrelsesarbejde 
kender hun bl.a. fra Kunstmuseet Arken og som for-
mand for bestyrelsen for ægtefællen Claus Hofman-
Bang’s virksomhed ComSystem A/S i Kvistgård.



skernes fangst med jævne mellemrum. Derfor 
er havnens udvikling og fremtid en balanceakt, 
som alle nødvendigvis må forholde sig til. I 
fællesskab med alle, der arbejder og bor i Slet-
ten må vi lave noget fornuftigt, der sikrer ud-
viklingen samtidig med, at vi passer godt på det 
unikke miljø, vi har. ”

Hele flokken skal løftes
”Målet for mig som ny formand for klubben er 
at skabe nogle gode rammer ikke mindst for de 
unge mennesker, som gerne vil dyrke sejlsport. 
Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at fremme ta-
lenterne og samtidig skabe gode rammer for 
bredden. Min erfaring – ikke mindst fra arbej-
det på Vestegnen – er nemlig, at det er væsent-
ligt at få en god balance mellem talentarbejdet 
og bredden, ellers kan man ikke løfte hele flok-
ken. 

Som ny formand fik Eva Hofman-Bang på generalforsamlingen overdraget klubbens startpistol af den 
afgående formand Johannes Kildeby. Våbentilladelse  fulgte med. Foto: Rud
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”På det sociale område har vi i Sletten en 
unik klub med et godt sammenhold omkring 
det sejladsmæssige, samtidig med at vi har 
en god gruppe af frivillige, der står bag gode 
engagementer. Senest så vi det, da det nye 
klubtøj blev præsenteret. Medlemmerne 
bakker virkeligt op om de nye tiltag”, siger 
formanden.

”Klubhuset som sådan er imidlertid et kapi-
tel for sig, der kræver ekstra opmærksom-
hed. Billederne af, hvor tæt vandet var på 
klubhuset under stormen Bodil, er choke-
rende. Derfor må vi gøre alt, hvad der er os 
muligt, for at sikre klubhuset mod fremti-
dige storme. Det er min tro, at der vil være 
bred opbakning hertil, hvis vi forstår at føre 
den rette dialog med alle interessenter”, 
slutter Eva Hofman-Bang.
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Flot start på det nye klubtøj

Sletten Bådeklub var omdannet til den flotteste 
modesalon, da et par håndfulde af medlemmerne 
gik på catwalken og præsenterede den nye klub-
kollektion live. Et lydhørt publikum fulgte med in-
teresse præsentationen, der blev ledsaget af heftige 
musikrytmer og en løbende præsentation af klub-
tøjet på storskærm.

Tilskuerne til præsentationen kunne overbevise 
sig om den brede kollektion af T-shirts i mange 
varianter og farver, polo shits, fleecetrøjer, klub-
kasketter, ponchoer og indkøbskurve. Mange gjor-
de allerede på stedet deres bestillinger inklusive 
betaling til efterfølgende levering. Kollektionens 
størrelse og bredde gør, at tøjet først af producen-
ten forsynes med klublogo, når klubben bestiller 
det. Derfor har klubben ikke bundet penge op på 
et stort varelager, men kan tilpasse det præcis til 
medlemmernes ønske og behov.

Den første sending af klubtøj blev leveret i midten 
af marts, hvor Janne Miller og Susanne Barnewitz 

havde omdannet klublokalet til en mindre lager-
hal, hvor de pakkede tøjet.

Men det er slet ikke for sent at sikre sig sit eget 
klubtøj. Løbende hen over sæsonen vil der nem-
lig blive foretaget nye ordrer på tøj i takt med at 
medlemmerne bestiller. I klubben er der fremlagt 
bestillingslister, så medlemmerne kan krydse af 
præcis, hvad de ønsker af tøj både hvad angår stør-
relse og farve. 

I klubben er det også muligt at se kollektionsprø-
ver, således at man er sikker på at få den rigtige 
størrelse. Kollektionen kan ligeledes studeres i ro 
og mag på klubbens hjemmeside, hvor der er lagt 
link ind til online udgaven af kataloget. 

På bestillingslisterne, der kan afleveres i klubbens 
postkasse, er der påtrykt oplysninger om betaling. 
Bestillinger effektueres nemlig kun efter betaling. 
- Hvis du er i tvivl omkring bestilling og betaling 
kan du kontakte Susanne Barnewitz på 30137485.

Catwalken i klubben nærmer sig sin afslutning, og Skipper er parat til at åbne for boblerne.
                                                                                                                                        Foto: Janne Miller



5

NYE ANSIGTER 
I KABYSSEN

Hovmester Jacob Stougaard har fået en ny kok ved 
sin side i Kabyssen, nemlig det unge, friske skud 
Jannik Mark Pedersen, der kommer fra søen, hvor 
han har været ansat hos DFDS på Oslo-båden ef-
ter, at han blev færdig på kokkeskolen i Hillerød.

Tilfældet ville, at Jannik mødte og faldt i snak med 
Jacobs storebror ved en stor kokkemesse. Store-
bror fortalte, at hans lillebror, Jacob, var chef for 
Kabyssen i Sletten Bådeklub. 

Kort efter viste det sig, at Janniks mor faktisk var 
nabo til Jacob, der privat bor i Espergærde. Det ud-
møntede sig efterfølgende i den snak, der gjorde, 
at Jannik tog grydeskeen i den anden hånd og nu 
er med til at mætte klubbens mange sultne munde.

På billedet ses Jannik sammen med et andet nyt, 
smukt ansigt i Kabyssen, servitricen: Sophia.

rud

KABYSSEN 
     

Frokost: kl. 12.00  - 15.30

Aftenmenu: kl. 18.00 – 20.00
                            

Søndagsbuffet: Kl. 12.30 – 15.30

Vi laver også mad ud af huset.

Selskaber: Konfirmation, 
barnedåb, bryllup, fødselsdage etc.

Ring og hør nærmere
Se iøvrigt ugens meny på hjemmesiden

Kabyssen 
tlf. 4919 1548  - 2726 8641

Sletten Havn 10  - 3050 Humlebæk

Fra standerhejsning til  standernedhaling
 søndag kl. 12 - 20  

mandag - lørdag  kl.12 - 21
efter 22/10 tirsdag - lørdag  kl.12 - 20

Køkkenet er lukket alle dage kl. 15.30-18

v/Jacob Stougaard
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Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

Gl. Strandvej 7 • 3050 Humlebæk
Tlf. 49 19 45 00 • www.bolettes-gaestebud

Referat af generalforsamling 2017 i Sletten Bådeklub
Sletten Bådeklub holdt ordinær generalforsamling 
2017 onsdag den 15. marts 2017 i Klubhuset. 72 
medlemmer var mødt op, og efter formanden Jo-
hannes Kildebys (JK) velkomst blev Per Brinck-
Lund valgt til dirigent. Han konstaterede at gene-
ralforsamlingen var lovligt indvarslet og gav straks 
ordet videre til formanden, der aflagde bestyrelsens 
beretning.
  
Beretningen er i sin helhed offentliggjort på klub-
bens hjemmeside. I beretningen mindedes JK ind-
ledningsvis de af medlemmerne, der var afgået ved 
døden i det forløbne år, og han gik derefter over 
til en gennemgang af årets mange aktiviteter i en 
klub, hvor medlemstallet er vokset med omkring 
100 til omkring 950 ved årsskiftet. I beretningen 
om Ungdomsafdelingens mange gøremål blev JK 
suppleret af Niels Ole Sloth, der rundede sit indlæg 
af således:
”Jeg er glad og stolt over alle de flotte placeringer, 
som vores unge jollesejlere bringer hjem til Sletten 

fra nær og fjern. Men lige så glad er jeg over at se, 
at de sejlere der var opti-sejlere for 6-7 år siden 
fortsat sejler men i andre bådklasser eller har et 
stærkt ønske om at bevare tilknytningen til Slet-
ten Bådeklub, som trænere for nye generationer af 
sejlere. Det giver håb for et 100 års jubilæum i 
klubben med masser af aktivitet både på vandet og 
i vores allesammens samlingspunkt Kabyssen. ”

Efter omtale af de mange øvrige aktiviteter, der 
har været i Sletten Bådeklub, omkring kapsejlads, 
kajakroning, klubhus, terrasse, omklædningsfor-
hold og sociale møder, lagde formanden op til en 
diskussion under punktet ”Eventuelt”, hvordan vi 
på sigt sikrer klubhuset mod stormen som Bodil 
og Urd:

 ”Bestyrelsen er meget bekymret over, hvor let det 
kunne have gået galt, og hvor let vi kunne have 
fået uoprettelige skader på klubhuset”, sluttede Jo-
hannes Kildeby bestyrelsens beretning.
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Sletten Havn  •  DK 3050 Humlebæk
Tel. 49 19 36 66  •  Fax. 49 19 06 99 • www.sletten-boats.dk - sb@sletten-boats.dk

SLETTEN BÅDEVÆRFT

Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr.
Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ, epoxy og glasfiber.

Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor og riggerarbejde
Alle former for forsikringsskader 

I den efterfølgende debat om beretningen spurg-
te Ole Bruun, om bestyrelsen havde kendskab 
til, hvem der havde gjort indsigelse mod Sletten 
Havns projekt om at forlænge den ydre mole med 
40 meter for at skabe bedre forhold på både, der 
ligger i det yderste bassin, men ingen havde de for-
nødne oplysninger.

Leif Henriks, der var med til at vinde klubmesterskabet 
i sin klasse i Chili, protesterede på generalforsamlingen 
mod, at en anden båd også havde vundet et klubmester-
skab, da det efter hans mening var i strid med kapsej-
ladsreglementet. JK svarede: ”At løbsammensætningen 
var foretaget som den var, for det gav ikke nogen me-
ning at have et løb med kun en deltager, Ace.”
                                                     Fortsættes side 8.

Johannes Kildeby var rørt til tårer, da han takkede af som formand: ”Det har været spændende, udfor-
drende, og der har i hele perioden været et rigtigt godt samarbejde i de forskellige bestyrelser og udvalg. 
Ligeledes har opbakningen fra klubbens mange fantastiske medlemmer været enestående. Tak for det.”                      
                                                                                                                                        Foto: Rud Kofoed.
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Bliv klog før skade.
Er skaden først sket, er der for sent! Med Pantaenius som 

forsikringspartner er du dækket ind 12 måneder om året, 365 dage om 
året, i vand eller på land. Du vil opdage, at forsikringsbetingelserne er let 
gennemskuelige og ikke indeholder ubehagelige undtagelser skrevet med småt.

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Østrig · Spanien · Sverige · USA · Australien

Pantaenius A/S · Østerbro 11 · 7800 Skive · Tel. +45 9751 3388 · info@pantaenius.dk

www.pantaenius.dk

 Hæderspris og Fiduspokal

Sletten Bådeklubs Hæderspris gik i år til sejler 
og ungdomsleder Jens Bojsen Møller, der fortsat 
holder sin sejlerkarriere ved lige – senest med et 
nordisk mesterskab i drage. Niels Ole Sloth mo-
tiverede valget, og fik forsamlingen til at klappe 
taksfast, skønt Jens Bojsen Møller på grund af 
rejse var forhindret i at møde op.

 Den afgående formand for Teknisk udvalg, æres-
medlem Ander Bilde-Sørensen var årets modtager 
af Fidus Pokalen på grund af sit kæmpe engage-
ment for klubben – senest omkring den nye ter-
rasse.

Gennemgang af regnskabet
Kassereren, Erik Møller-Madsen aflagde regn-
skabet for 2016, der viste et ordinært resultat på 
21.703 kr. efter afskrivninger, hvilket kassereren 
fandt tilfredsstillende, da det viste, at klubbens 
drift hvilede i sig selv. Hertil kommer ekstraor-
dinære indtægter på 496.660 kr. bl.a. fra sponso-

Rita Johnsson blev på generalforsamlingen ud-
nævnt til nyt æresmedlem i Sletten Bådeklub. 
Johannes Kildeby motiverede valget således: 
”Hun har altid været arbejdsom for klubben – ikke 
mindst på det sidste. Man er aldrig i tvivl om, hvad 
Rita mener, men meningerne er altid ment som det 
bedste for klubben. Derfor er det med stolthed, vi 
udnævner hende til æresmedlem. ”
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rering af den nye J/70 og kommunalt tilskud til 
følgebåd.

”Vor egenkapital er i dag så god, at hvis vi reali-
serede alle vore aktiver – klubbåde, følgebåde og 
klubhus -, hvilket vi naturligvis ikke gør, så ville 
Sletten Bådeklub være gældfri”, sagde Erik Møl-
ler-Madsen.

Regnskabet blev modtaget med klapsalver.
Knud Sant glædede sig over klubbens sunde øko-
nomi med rekordoverskud og ordinært resultat i ba-
lance. Erik Møller-Madsen fremlagde herefter bud-
get for 2017 og 2018, som forsamlingen godkendte.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsæn-
dringer, men Rita Johnsson havde fremsendt to 
forslag til forbedringer af forholdende omkring 
klubhuset. Dels mente forslagsstilleren, at aku-
stikken i klubhuset burde forbedres, hvortil for-
manden svarede: ” at det var en balance, for ved 
f.eks. generalforsamlingen var det vigtigt, at man 
kunne råbe salen op, men at det var muligt at lade 
en lydtekniker vurdere akustikken i lokalet.”  Dels 
så Rita Johnsson gerne, at der i klubhuset blev mu-
lighed for at se enkeltarrangementer som lands-
kampe mv. Bestyrelsen vil nu få input, så man kan 
bedømme mulighederne.

Fastsættelse af kontingent for 2018
Generalforsamlingen vedtog uden afstemning, at 
Sletten Bådeklubs kontingenter i 2018 stiger med 
3 pct.

Valg af formand
Johannes Kildeby måtte som følge af klubbens 
vedtægter om, at man højst er valgbar på en post i 
seks år i træk, træde tilbage. I stedet valgte forsam-
lingen under akklamation Eva Hoffmann-Bang til 
ny formand.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Thomas de Leeuw blev valgt til nyt bestyrelsesmed-
lem i stedet for Niels Ole Sloth, der måtte fratræde 
på grund af seks-årsreglen i klubbens vedtægter.

Som ny 1. suppleant i stedet for Eva Hofmann-
Bang valgtes Peter Krarup, der allerede har overta-
get formandsposten i Teknisk Udvalg. Som 2. sup-
pleant efter Thomas de Leeuw blev Lars Gandrup 
Petersen valgt. 

Alle valg var med enstemmig tilslutning fra gene-
ralforsamlingen.
Bestyrelsen for Sletten Bådeklub udgøres i 2017 af 
Eva Hofman-Bang (formand), Erik Møller-Mad-
sen (kasserer), Per Holmgaard, Pernille Gøttler og 
Thomas de Leeuw.

Valg af 1. revisor
Peter Henry Nielsen blev genvalgt, ligesom revi-
sorsuppleanten Carsten Fenger blev genvalgt.

Elsebeth Borch blev på generalforsamlingen ud-
nævnt til nyt æresmedlem i Sletten Bådeklub. Jo-
hannes Kildeby sagde i sin motivation: ”Det nye 
æresmedlem har fungeret i klubben i mange år, 
men det er primært arbejdet som ungdomsleder 
og forbillede for de unge, der udløser tildelingen. 
Mange vil mene, at denne ærefulde udnævnelse 
skulle være sket for mange år siden, og det er selv-
følgelig rigtigt. Hun er ligeledes uddannet dom-
mer og har fungeret som dommer og jurymedlem 
til mange kapsejladser internt og eksternt. ”

Fortsættes side 10



10

Alt i nybygning og reparationer

HUMLEBÆK BÅDEVÆRFT APS
Gl. Humlebæk Havn • 3050 Humlebæk • Telefon 49 19 03 10 • Telefax: 49 19 32 04

Som Johannes Kildebys sidste formandshverv tak-
kede han med vin og ord Niels Ole Sloth for hans 
indsats for ungdomsarbejdet, som han lovede at 
fortsætte med uden for bestyrelsen. Anette Hju-
ler fik vin og tak for at have passet Søhesten, og 
Susanne Barnewitz Christrup fik vin for sit store 
arbejde som sekretær for bestyrelsen. Endelig var 
der vin til Anders Bilde-Sørensen som afgående 
formand for Teknisk Udvalg. Forsamlingen kvit-
terede med klapsalver.

Eva Hofman-Bang takkede Johannes Kildeby for 
hans mangeårige og store arbejde for klubben, som 
han overlader i god gænge, og overrakte en bog-
gave. Johannes Kirkeby kvitterede:
”Det er med stolthed, at jeg overlader denne dejlige 
klub, bestyrelse og udvalg til dig, Eva. Pas godt på vo-
res alle sammens Sletten Bådeklub”, sagde han bl.a. 
og overdrog klubbens startpistol til den ny formand.

Herefter var generalforsamlingen slut, og diri-
genten Per Brinck-Lund blev takket for hans altid 
gode styring.

Sletten, den 17. marts 2017

Per Brinck-Lund                     Lars Dyrskjøt 
Dirigent                                  Referent 
   

Eventuelt
På baggrund af bestyrelsens oplæg om, at man 
frygter fremtiden for klubhuset med de tiltagende 
storme med ekstremt højvande, debatterede gene-
ralforsamlingen situationen. Bl.a. Ole Bruun og 
Knud Sant kommenterede risici-scenarierne, mens 
Kim Hyttel foreslog, at klubhuset med pæle blev 
hævet, så man sikrede sig mod stormflod. Johannes 
Kildeby oplyste, at Nivå Tursejlerne netop havde 
hævet deres klubhus for at undgå oversvømmelse.

”En god løsning for Sletten Bådeklub og klubhuset 
kræver, at vi går ind i en dialog med alle interes-
senter omkring os. Det være sig Kystdirektoratet, 
kommunen, beboerne i Sletten, havnen og andre”, 
sagde Eva Hofman-Bang.

Også Betina Bové beskæftigede sig med behovet 
for god kommunikation fra klubbens side, da det 
ellers kunne give mislyd i lokalområdet.
Konklusionen på debatten omkring klubhusets sik-
ring blev, at bestyrelsen vil arbejde videre på de 
fornødne tilsagn med skyldig hensyntagen til den 
brede dialog undervejs.

Videre under Eventuelt foreslog Aksel Jessen, at 
der blev ophængt fotos af alle æresmedlemmerne i 
klubben, hvilket bestyrelsen tog ad notam.

Herefter var tiden inde til at udnævne to nye æres-
medlemmer Elsebeth Borch og Rita Johnsson. 
Begge udnævnelser blev modtaget med klapsalver 
af generalforsamlingen.
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Slettengarden trak op på klubbens ’balkon’, dog ikke i strutskørter, men i sprudlende nytårshumør. 
Fra venstre Leif Hartmann, Onkel Charlie (Søren Holk Petersen), Sildeprinsen Aksel Jessen, Poul Erik 
Hansen og redaktøren Lars Dyrskjøt. - Alt optaget – også ståpladserne

Der var trængsel ved højen mast. Alt optaget, selv 
ståpladserne, for er der nogen, der går på kur, så er 
det medlemmerne af Sletten Bådeklub. Da årsskif-
tet traditionen tro blev markeret den 31. december 
kl. 12 med at slå rommen i glasset, var der ikke 
alene fuldt hus, men overfyldt. Det gav dog kun 
yderligere næring til den gode stemning. 

-Der har været meget fokus på Sletten Bådeklub 
i år på mange måder. Nogen synes, at vi er blevet 
for mange. Andre klubber er misundelige på os, 
og spørger, hvad vi gør for at få sådan en succes, 
sagde formanden Johannes Kildeby i sin sidste 
kur-tale og fastslog:

-Faktum er, at vores klub er omgivet af en god og 
hyggelig havn, et godt bådeværft, en lækker fiske-
handel, af flinke og aktive fiskere, af et unikt belig-

DE GIK PÅ KUR
gende klubhus, en kabys, der bare fungerer, og 
medlemmer, der i stor udstrækning kender hinan-
den og kerer sig om hinanden. 

-Alt i alt kan man ikke ønske sig mere. Men pas 
nu på. Ikke noget her i tilværelsen er blivende. 
Det kræver en indsats af os alle sammen fortsat 
at bakke op om havnens forretningsdrivende, 
holde sammen på klubben og bakke hinanden og 
klubbens ledelse op, lød det i nytårets ’Johannes-
evangelium’.

Uhøjtideligheden sluttede med stående afsyng-
ning af sømandssangen ’Kong Kristian stod ved 
højen mast’ under Per Brinck-Lunds kyndige ci-
neastiske auspicier. 

Tekst & foto: Rud
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Nyvalg på generalforsamlingen

Peter Krarup, 60 år, er vendt tilbage til 
Sletten. Ganske vist bor han nu i Hellerup, men 
på generalforsamlingen blev han valgt til 1. 
suppleant og tidligere på året overtog han posten i 
Teknisk Udvalg efter Anders Bilde-Sørensen. 

I mange år drev Peter virksomheden Krarups 
Snedkeri i Sletten, og det rette håndelag blev på 
ny bevist, da han var en af drivkræfterne bag den 
nye egetræ-terrasse foran klubhuset. Peter har en 
plan for videre renovering omkring klubhuset.

Lars Gandrup Petersen, Kokkedal, 
46 år, har det maritime tæt ind på livet. Han 
er vokset op i Nivå, hvor han bl.a. har sejlet. 
Han er uddannet skibsfører og sejlet såvel 
containerskibe som tankere, men han gik i land 
og blev operationel leder først i Mærsk og i dag 
i Clipper. I sin fritid har han sejlet matchracing 
og i dag er han en del af forældre-teamet i 
Ungdomsafdelingen, hvor hans ene datter sejler. 
På generalforsamlingen blev han valgt som 2. 
suppleant.
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Nekrolog for Jørgen Børge Olsen

Den18. marts 2017, døde Jørgen Børge Olsen. 
Jørgen har igennem en stor del af sit liv været tæt til-
knyttet Sletten Bådeklub. ”Hans elskede klub”, som 
Jørgens søn Hans, sagde kort før Jørgens død.

Jørgen var æresmedlem af bådeklubben, hvad der 
kun er ganske få der bliver. 
 
Jørgen har været formand for klubben af to omgange, 
og har altid været et af klubbens faste holdepunkter. 
Som ungdomsleder, her i klubben, var Jørgen meget 
aktiv, og Jørgen modtog på et tidspunkt kommunens 
ungdomslederpris for sit flotte og inspirerende arbej-
de med de unge. 

De unge har altid stået Jørgen nær, så da Jørgen solg-
te sit hus forærede han klubben en sprit ny 29er. En 
meget flot gestus, som ungdomssejlerne stadig nyder 
godt af.

Som sejler deltog Jørgen selv i mange år som gast hos 
Erik Otto Olsen i Beriko.

Jørgen indførte og vedligeholdt Håndbogen her i 
klubben, så det altid er muligt at følge med i klubbens 
regler og historik, og Jørgen fik også indført en regel 
i klubbens love, at bestyrelsesmedlemmer kun skulle 
kunne sidde i tre på hinanden følgende valgperioder.
 
Vi er mange der vil komme til at savne dig Jørgen, 
for både din kammeratlige og bestemte væremåde. 
Der skal lyde et stort tak til dig for alt det gode du 
har gjort for Sletten Bådeklub og for venskabet her 
i klubben.
Ære være dit minde.
 
Johannes Kildeby

Jørgen Olsen fotograferet ved klubbens 
50 års jubilæum i 2015
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Klar til sommerens arbejde
Det kræver god planlægning at bemande Kabys-
sen hele sommeren igennem. Fra standerhejsnin-
gen i april og til standeren tages ned i slut okto-
ber har Kabyssen nemlig åben hver eneste dag. 
Men de smilende unge mennesker i buffeten og 
opvasken planlægger selv deres vagter. Her er en 
gruppe af de unge, som du møder denne sommer, 
samlet til vagtplansmøde.
Foto: Janne Miller
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Sletten Fiskehus
Sletten Havn

Alt godt fra havet
Åbningstider:

Hverdag 930-1730, lørdag kl. 900-1300

Lukket mandag

49 19 00 26
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Ilsted Tryk ApS Nivå Stationsvej 1, 2990 Nivå  
Tlf. 49 18 01 05 • post@ilsted.dk • www.ilsted.dk

Har du tanker om at skrive dine erindringer,
trykker vi for dig - fra 1 eksemplar og opefter.

Du kan levere færdigt materiale eller vi kan 
scanne fotos og hjælpe dig med at lave en færdig bog.

Ilsted Tryk

GAMLE URE
repareres - hentes - bringes

Hilsen Fil-ur
Usserød Kongevej 37E 
2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 00 19 - Mobil: 40 11 57 78
Åbent: Man-ons. kl. 11-15

Tid til Onsdags-sejlads

Hver onsdag aften fra slutningen af april til midt 
i september sejles der onsdagsmatcher på en bane 
udlagt i Øresund ud fra Sletten og Nivå. Sejladserne 
gennemføres som sædvanligt i et samarbejde mel-
lem Nivå Bådelaug og Sletten Bådeklub. Vi sørger 
for at udlægger bøjer og Nivå stiller dommerbåd, 
som vi dog bemander på nogle af løbsdagene.

”Tilmeldingen foregår ligesom sidste år via Nivå 
Bådelaugs hjemmeside, hvor du går ind på ”Til-
melding” og betaler de 600 kr. for 20 sejladser”, 
oplyser Gorm Arildsen, der er ny tovholder hos 
Sletten Bådeklub på onsdagssejladserne.

I år sejles der alene op-ned bane. Den 21. juni om 
aftenen sejles en distancesejlads. Til Sletten Både-
klubs klubmesterskab indgår alle sejladser undta-
gen sejladserne i april og juli. Det vil sige i alt 18 
sejladser, hvoraf de 14 bedste resultater tæller.

I år kommer der en ny dimension på onsdagssej-
ladserne for alle de sejlere, der mest er til tursej-
lads. På onsdage i maj, juni og august kan motor- 
og sejlbåde på kapsejladstidspunktet stævne ud på 
Øresund og nyde havet og sejlturen. Herefter kan 
kapsejlere og tursejlere mødes i Kabyssen og spise 
håndmadder eller dagens ret.

Nye borde på vej

Nye borde og bænke i samme look som den nye 
egetræs-terrasse er på vej. En gruppe medlemmer 
har erklæret sig parat til at sponsere de i alt ni 
nye terrasse-møbler, som nu er sat i produktion.  
Pludselig står de der og sikrer siddepladsen til 
Øresunds bedste udsigt. Indtil da må vi klare os 
med de gamle sorte, men de er heller ikke så ringe 
endda.
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Lars fotograferet af Rud

Kære læser og klubmedlem
Velkommen til Søhesten nr. 75. Egentlig er 
det et jubilæumsnummer. Vi fejrede udgivelse 
nr. 50, men nu er det mere tid til skift på 
kommandobroen. Anette Hjuler er gået fra borde 
med tak og vin på generalforsamlingen. Jeg har 
lovet at videreføre Søhesten som redaktør – ikke 
mindst fordi jeg ved min side får Rud Kofoed. 

Vi er begge uddannet som journalister i 
mesterlære på Dagbladet i Ringsted, så vi har 
de samme holdninger til journalitik. Herefter 
skiltes vore veje. Rud tog til Frankrig og endte 
som underholdningsredaktør på Ekstra Blaldet. 
Jeg blev bl.a. erhvervsredaktør på Berlingske og 
informationschef i Bikuben. Vore veje krydsedes først 
igen på en generalforsamling i Sletten Bådeklub. 

Og nu er tiden inde til  bedrive senior-journalistik 
i Søhesten. Ved vor side har vi Susanne Barnewitz 
Christrup, der ikke blot holder styr på alle de løse 
ender i redaktionen, men også i aktivitetsudvalget 
og bestyrelsen. Så vi er godt hjulpet.

Sletten Havn er et levende sted med aktiviteter 
næsten hele døgnet rundt. Vi vil i de kommende 
numre af Søhesten gå på opdagelse hos vore 
mange naboer.  Vi er en klub med mange 
medlemmer, som vi gerne vil invitere ind i alle 
hjørner af havnen:

Den ny redaktion Hvad sker der i Fiskehuset, før butikken åbner? 
Hvornår fisker medlemmerne af Fiskeklubben? 
Restaurant Sletten har kok på Kokkelandsholdet, 
der netop er blevet nr. 2 ved DM. Kan man blive 
medlem af Fiskelejet Sletten Havns venner? 

Hvad sker der i Sovseskuret? Sletten har en 
beboerforening, hvad laver den? Vi kommer inden 
for i Bådeværftet. Vi taler med erhvervsfiskerne, 
og fortæller også om Fonden Sletten Havn, der jo 
er rammen om det hele.

Men medlemmerne er naturligvis også velkomne 
med deres input – stort eller småt. Man behøver 
ikke skrive – en telefonopringning er nok.
Lars Dyrskjøt
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Tre gode tilbud primært til seniorsejlerne
Nogen siger, at seniorsejlerne er blevet lidt sløve.Det tror Eva Hofman-Bang og Johannes Kildeby ikke 
på, og derfor er der i den kommende tid  tre gode tilbud primært til seniorsejlerne:
 
 ”Kvinde kend din båd”.
Tirsdag den 22. maj kl. 18.00 mødes vi i klubben 
til en kort introduktion. ”Hvordan manøvrerer 
man i en havn. Vigeregler m.m.”
Efterfølgende går vi i bådene, og for motor 
sejler vi ind og ud af havnen og lægger til ved 
forskellige bådpladser i havnen.
Kære kvinde, tag dine gaster med og få en aften, hvor 
det i hvert fald er tilladt at være ”ikke så erfaren”.
Efter sejladserne er der mulighed for fælles 
middag i kabyssen.
Tilmeld dig opslag i klubben.
MØD OP FOR DIN EGEN SIKKERHEDS 
SKYLD!

Søsikkerhed.
Søndag den 25. juni kl. 10.00 gentager vi succesen 
fra sidste år med ”Mand over Bord” - øvelse og 
brug af VHF radio.

I år bliver øvelsen udvidet med demonstration af 
selvoppustelige redningsveste. - Det vil være fint, 
hvis en frivillig fra hver båd springer i vandet med 
en selvoppustelig redningsvest på. Dagen starter 
med, at programmet gennemgås over en kop kaffe i 
klubhuset. -  Varighed ca. 2 timer.
Tilmeld dig på opslaget i klubben - MØD OP 
FOR DIN EGEN SIKKERHEDS SKYLD!
 
Onsdagssejladser LIGHT.
Hver onsdag sejler kapsejlerne kapsejlads.
De samme onsdage, maj - juni og august – 
september, sejler alle andre bare tursejlads. 
Gælder både motor- og sejlbåde.
Mød op sammen med alle de andre fra havnen, 
hver onsdag kl. 18.00 til 20-21, hvorefter 
kapsejlere og tursejlere har mulighed for at mødes 
i klubben og spise håndmadder eller dagens ret. - 
Ingen tilmelding nødvendig; du skal bare møde op. 
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Havkajak afdelingen
Selvom vinterkulden ligger 
over Danmark, er der stadig 
en håndfuld aktive roere som 
tager på vandet når vejret er til 
det. De er en fantastisk ople-
velse at mærke vinden bide i 

kinderne, og se den sneklædte kyst, de dage det 
var muligt. Et par sene eftermiddage har vi også 
været ud og ro i mørket, samt roet i morgenmør-
ket ind i solopgangen.

Med hjælp fra Fredensborg kommune, er 
vores kajak ”flåde” vokset med fem sprit nye 
klubkajakker. Så nu er der ingen undskyldnin-
ger for ikke at komme ned og 
være med. 
Vi starter nye kurser op i maj,     

   som vil blive slået op på både-     
   klubbens hjemmeside. 

Mens vi venter på foråret, er 
der arrangeret et foredrag for 
alle interesserede.       Pernille

“Varm kaffe er vigtigt når man er på solopgangstur i vinter-
månederne”

Slagter Bagger ApS  Ida Tesdorpsvej 8  3050  Humlebæk 
Tlf. 49 19 03 99  Info@slagterbagger.com  slagterbagger.com 

Åbningstider:
Mandag  9.00-18.00
Tirsdag   9.00-18.00
Onsdag   9.00-18.00
Torsdag   9.00-18.00
Fredag     9.00-18.00
Lørdag     9.00-14.00
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De unge skal også i kajakken

 En ungdomsafdeling er den nye store udfordring 
for Kajakafdelingen. Efter fem års arbejde har 
seniorkajakkerne og deres roere sat deres tydelige 
præg på Sletten Havn. I dag er der 34 private og 
ni klubkajakker i stativerne ved Foreningshuset i 
Sletten Havn. Både på hverdage og i weekender 
har der vinteren igennem været erfarne roere som 
har sejlet tur og øvet sig i rul ud fra Sletten Havn.

”Vi vil gerne skabe en ungdomsafdeling, så vi får 
bredt kendskabet til kajaksporten ud. Vi fornem-
mer, at mange unge gerne vil prøve kræfter med 
kajakroning, og derfor vil vi over de næste år 
forsøge at få tingene til at gro. Men det kræver et 
grundigt forarbejde, hvor vi skal i kontakt med 
kommune og mulige sponsorer, så vi kan få skabt 
de rette rammer omkring ungdomsarbejdet”, siger 
Pernille Gøttler, der er formand for Kajakudval-
get. I Sletten Bådeklubs bestyrelse har man nikket 
ja til det nye initiativ.

”Det gælder jo også om at få tingene til at gro 
i Sletten. I dag er der en samling af kajakroere, 
hvor mange er 50+ og har en stor glæde ved at 
ro. Men vi skal jo have nogle til at bære klubben 
videre, og det må vi selv skabe grobund for”, 
siger hun
I dette forår vil Kajakafdeling atter tilbyde med-
lemmerne EPP2 kajakkurser – se hjemmesiden 
– der er forudsætningen for at kunne færdes alene 
på vandet. 

Kajakafdelingen byder også på en række kajak-
ture. 27.-28. maj er målet Sjællands Odde og 17. 
-18. juni er det Susåen. Hen over sommeren er 
der en række andre ture.

Kajakker på stribe venter ved Foreningshuset på
at komme på vandet.
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VAGN & LARS JOHANSEN
Tømrer- og Snedkerfirmaet ApS

 Porthusvej 8A
 3490 Kvistgård
 Telefon: 49 17 71 41
 Telefax:  49 17 71 31

Lars Johansen  mobil:  20 26 03 36
Vagn Johansen  mobil:  40 21 74 69
Karsten Meldgaard  mobil:  20 44 05 67

Ungdom med mod på stævner

En ny sæson står for døren for ungdomssejlerne i 
Sletten Bådeklub – og dog. De dygtigste A-sejlere 
blandt optimisterne har således trænet og været til 
stævner i hele vintersæsonen. Nu venter de første 
rangliste-stævner, der afgør om Sletten-sejlere 
kommer med til internationale mesterskaber som 
NM og EM. På hjemmefronten i Sletten er der 
gjort klar til at modtage nye ungdomssejlere.
”Alle unge, der kunne tænke sig at prøve at sejle 
optimistjolle er velkommen på Sletten Havn 
mandag den 24. april kl. 17 i klubhuset, hvor vi 
fortæller om oplevelserne ved at sejle. De unge 
er velkomne til at tage forældre med”, fortæller 
Niels Ole Sloth fra Ungdomsafdelingen. I dagene 
forud for introduktionsmødet er der delt flyers ud 
på Humlebæks skoler for at gøre opmærksom på 
arrangementet.

Årets første træningsdag for nye sejlere er man-
dag den 1. maj kl. 17. ”Vi mødes ved slæbestedet 
i bunden af havnen. De unge interesserede skal 
blot komme i deres almindelige tøj, da alt foregår 
på land denne første aften. Hvis vejret er til det, 
finder vi joller til alle, og efter grundig instruktion 
prøver vi at komme på vandet. Hvis det blæser for 
meget, så håber vi, det blæser lidt mindre næste 
gang, der er træning. Nye sejlere kommer nemlig 
kun på vandet i stille vejr. I blæsevejr kan nye 
sejlere blive på land”, siger Niels Ole Sloth.
Optimistsejlerne træner hver mandag og torsdag, 
og frem til sommerferien kan seks-otte sejlere 

låne våddragt af klubben, ligesom alle kan låne 
svømmeveste. Et ungdomsmedlemsskab koster 
550 kr. for et helt år, og en optimistjolle kan lejes 
for 1.000 kr. årligt.

For de flittigste af A-sejlerne –nybegyndere stater 
som C-sejlere og rykker derefter op i B-klassen, 
før de kulminere som A-sejlere – har vinteren 
budt på en række stævner og træninger. Senest har 
Silje Cerup-Simonsen og Carl Emil Sloth i påsken 
været på Gardasøen til stævne, mens Victor Hen-
rik Melchior  har været i Kalø Vig.

Forårets rangliste-stævner holdes på Furesøen, 
Kolding og Kerteminde, men før placeringerne 
er afgjort for Sletten-sejlerne er der deltagelse i 
bl.a. Goldener Cup i Kiel og Dutch Youth Regatta 
i Workum. Ja, opti-sejlerne, forældre og trænere 
samt RIB’erne kommer vidt omkring.

Ud over den faste træning i Sletten bliver der 
også mulighed for at opleve unge fra Fredens-
borg Kommune prøve kræfter med optimistjoller 
i uge 26 fra den 26. juni, hvor 18 unge deltager. 
Ugen efter er det klubbens egne opti-sejlere, der 
har muligheden for en uges træningsforløb i eget 
farvand. Sommeren kulminerer som sædvanligt 
med Sejlerlejr i Nykøbing Sjælland i uge 32 fra 6. 
august.
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Tre foredrag med lokalt islæt var med til at slutte 
vintersæsonen i Sletten Bådeklub. Aktivitetsudv-
alget havde sørget for et vidtspændende program 
lige fra nutidens rumalderen over dansk politik til 
Slettens historie gennem tiderne.  

Mariann Albjerg, der nu er bosat i Humlebæk, har 
i 30 år arbejdet for amerikanske NASA’s Space 
Shuttle-program. Hun har været den hidtil højeste 
placerede dansker i rumprogrammet og ud fra det 
fortalte om succeser og tragedier.

Mimi Jakobsen, der for en stund er flyttet fra 
Sletten til Bisserup Strand på Vestsjælland, 
fortalte med udgangspunkt i hendes nye bog 
”Vendepunkter” om sit liv, der har spændt vidt fra 
partileder og vicestatsminister til generalsekretær 
i Red Barnet.

Og lokalhistoriker Niels Jørgen Pedersen satte 
fokus på Slettens historie gennem tiderne. En 
historie, der starter allerede i stenalderen og som 
aldrig slutter.

Mimi Jakobsen i Bådeklubben. 
Foto: Janne Miller.

Tre spændende foredrag

Stedet hvor du fi nder...

 

... professionel vejledning &

 betjening af sejlere

...stort udvalg

i bådudstyr og

sejlertøj

Nordhavnsvej 9   3000 Helsingør
Tlf. 49 20 00 44

www.kronborgmarine.dk

www.kronborg-baadudstyr.dk
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Formand + Seniorudvalg
Eva Hofman-Bang
eva.hofman.bang@gmail.com
Mobil:  2082 9601
  
Kasserer + Webmaster:
Erik Møller-Madsen
emm@canon.dk
Mobil:  2164 5214

Bestyrelsesmedlemmer:
Kabysudvalg + Materiel land
Per Holmgaard
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:  2338 8823
  
Kajakudvalg
Pernille Gøttler
pernillegottler@webspeed.dk
Mobil:  5073 0500

Materiel vand
Thomas De Leeuw
auto@hannadeleeuw.dk
Mobil:  3079 7833
  
Suppleanter:
Teknisk Udvalg
Peter Krarup
npk@krarups-snedkeri.dk
Mobil:  2088 3218
  
Lars Gandrup Petersen
lgp@clipper-group.com
Mobil:  4085 8182
  
Sekretær:
Susanne Barnewitz Christrup
susannebarnewitz@yahoo.dk
Mobil:  3013 7485
 
Aktivitetsudvalg:
Karsten Frese
frese@mbuna.dk
Mobil:  2015 0427

Kabysudvalg:
Per Holmgaard
(se bestyrelsen)

Sejladsudvalg:
Johannes Kildeby
jok@alectia.com
Mobil:  2010 4304
 

Onsdagssejladser
 Gorm Arildsen
Ga@koda.dk
Mobil:  2016 6745

Ungdomsudvalg:
Linda Cerup-Simonsen
linda.cerup.simonsen@gmail.com
Mobil:  2830 4742
 
Niels Ole Sloth
niels@assurancepartner.dk
Mobil:  2811 2031
 
Teknisk udvalg:
Peter Krarup
(se bestyrelsen)

Kabyssen:
 Jacob Stougaard
stougaardjacob@hotmail.com
Mobil:  2726 8641
 
Klubmåler:
Per Henriks
perhenriks@gmail.com
Mobil: 26 16 09 90

Klubblad:
Redaktion og annoncer
Lars Dyrskjøt
lars@dyrskjoet.dk
Mobil:  2161 5210
 
Presse
Rud Kofoed
rud.kofoed@orange.fr
Mobil:   2123 0000
 
Bankforbindelse:
Handelsbanken i Fredensborg
Klubtøj - indbetaling: reg.nr.: 6301 kontonr.: 
1323 946
Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Sletten Havn
Havnefoged Mikkel Askman
Mobil: 2872 8019

Bestyrelse og udvalg
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Aktivitetskalender 2017
April

08.      Standerhejsning kl. 12.00

19.    Onsdagssejlads

21.    Onsdagssejlads 
           distancesejlads

25.    ”Søsikkerhed”

28.    Onsdagssejlads

Ungdomssejlerne - træningsdatoer
Der henvises til kalenderen på 
optimist hjemmeside

Optimist stævner

07.-17.04. Opti A Lake Garda

22.-23.04. TuneUp, YF Holte

29.-30.04. Rangliste F1, YF Holte

05.-07.05. Rangliste F2, Kolding

19.-21.05. Goldener Cup, Kiel

24.-28.05. Dutch Youth Regatta
 Workum, Holland

02-05.06. Rangliste F3, Kerteminde
11.06. Skovser Cup, Skovshoved

 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 76 udsendes juni 2017 
 
  Artikler og fotos kan sendes til redaktionen         
      frem til den 15. maj 2017 
 
      Redaktionen:      
      Redaktion: Lars Dyrskjøt, ansvarshavende, 
      Rud Kofoed og Susanne Barnewitz.

Forsidefoto: Rud Kofoed
Oplagstal:800   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.

22.    Arbejdslørdag kl. 8.30  
   (se opslag i klubben)

24.   Velkomstmøde for nye optimistsejlere 
    kl. 17.00 i Kabyssen

26.    Onsdagssejlads

Maj

03.    Onsdagssejlads

09.    Bestyrelsesmøde

10.    Onsdagssejlads

17.    Onsdagssejlads

22.    ”Kvinde kend din båd” 
    (se side 18)

22.    EPP Kajak kursus

24.    Onsdagssejlads

29.    EPP Kajak kursus

31.    Onsdagssejlads

Juni

07.    Onsdagssejlads

09.    Bestyrelsesmøde

12.    EPP Kajak kursus

14.    Onsdagssejlads

19.    EPP Kajak kursus
    (afslut 1.7.)
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Få vind i sejlene hos danbolig
Lad os vurdere din bolig helt gratis

 Derfor skal du vælge danbolig!

Vores 2 butikker dækker hele kyststrækningen fra Hørsholm til Helsingør.
Vi er seriøse og top-engagerende ejendomsmæglere, der har fingeren på pulsen.

Vi sælger hver 3. bolig i byen, og har et stort lokalkendskab.

 

Thomas Bloch. Indehaver, ejendomsmægler, MDE, HD


