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Sletten Bådeklub
Klubblad nr. 71  •  Årgang 19 - April 2016

  

EM Bronze i Zoom8 til Jonas Ullmann
Den kolde krig - Nyt fra fonden Sletten Havn

Referat fra Generalforsamling - Det sker i klubben - 60’fest



Formanden har ordet ....

Nye i bestyrelsen
Kære medlemmer i Sletten Bådeklub. Vi har lige 
holdt generalforsamling, og bestyrelsen er faktisk 
stolt af at kunne fremlægge en beretning om alle 
klubbens aktiviteter, specielt at kunne fortælle om 
ungdommens aktivitetsniveau og om hvor godt de 
unge har klaret sig på Europas kapsejladsbaner. 
Vi er også stolte over at fortælle, hvor god klub-
bens økonomi er, takket være alle vores medlem-
mer og alle dem, der har lavet et frivilligt arbejde 
for klubben kombineret med en god økonomisty-
ring. 

Knud Sant og Jesper Jespersen valgte at træde ud 
af bestyrelsen efter at have udført et stort stykke 
arbejde, men heldigvis er der nye, der ønsker at 
træde til. Erik Møller-Madsen træder ind som ny 
kasserer, Eva Hofman-Bang og Thomas de Leeuw  
er nye i bestyrelsen. Alle er ivrige sejlere.

For mit eget vedkommende bliver dette sidste år 
som formand. Ifølge klubbens regler kan en for-
mand sidde på posten i maksimalt seks år.

Seniorkapsejlads i krise
Er der krise hos os seniorsejlere? På kapsejladsba-
nen må man nok sige, at der ligner Sletten efter-
hånden de havne, der omgiver os. Det er desværre 
kun en lille procentdel af sejlerne, der sejler kap-
sejlads. 

Heldigvis er der stadig mange, der sejler tursej-
lads, og årstiden er nu til at drømme om nære eller 
fjerne destinationer for sommertogtet.
Husk nu at det er forår, og en sommer står for dø-
ren. Er det ikke herligt? 

Pas på din klub!
Da klubben havde besøg af Dansk Sejlunions ge-
neralsekretær, Mads Kolte-Olsen, sagde han, at vi 
skal huske, at alle medlemmer af en klub har et 
ansvar for klubben og for sammenholdet i klub-
ben. Det er således ikke kun bestyrelsen, men os 
alle der har et ansvar for klubbens sammenhold og 
den gode stemning. 

Selvfølgelig kan man ikke have en klub med næ-
sten 900 medlemmer, uden at der opstår utilfreds-
hed over den måde, klubben kører på, eller med 
hvordan bestyrelsen agerer. Til dem, som dette 
måtte omhandle, kan jeg sige, at det kræver mange 
ressourcer og tid at forholde sig til de medlemmer, 
der er utilfredse, og som mener, at de er blevet 
uretfærdigt behandlet. Der er bestyrelsesmedlem-
mer, der synes, det er for surt en gang imellem. 
De bliver i tvivl. om det er det værd, eftersom de 
bruger deres fritid.

Jeg vil gerne appellere til, at hvis man føler sig 
uretfærdigt behandlet eller har klager, at man så 
henvender sig i en pæn tone og orienterer om pro-
blemet.
Jeg har indenfor de sidste par år modtaget skrivel-
ser, hvori jeg bliver kaldt de værste ting og der til-
lægges mig alle mulige motiver. 
Kan det virkelig være rigtigt, at man skal stå model 
til den slags? 

Ha’ en rigtig god sommer og husk nu Standeropha-
lingen, arbejdslørdagen, ”Mand over bord” sønda-
gen og sommerfesten, og pas nu på klubben! 

Johannes Kildeby
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                  Nyt fra bestyrelsen

Johannes Kildeby
Formand

Knud Sant
Kasserer

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Jesper Jespersen
Materiale vand

Per Tullberg
Materiale land

Pernille Gøttler
Suppleant 
Havkajak-udvalg

Erik Møller-Madsen
Suppleant
Web-master

I sidste nummer af Søhesten skrev vi under denne overskrift, 
at vi fremover vil informere mere præcist om hvad der sker 
på bestyrelsesmøderne. Der har således været afholdt tre 
bestyrelses-møder, med referater på i alt 11 sider. Pladsen til 
rådighed her i Søhesten gør det derfor vanskeligt, at referere 
alle punkter. Vi må således nøjes med de større og mere bety-
dende punkter.

Økonomi
Enhver god klub har brug for en god økonomi, for at tilbyde 
medlemmerne et attraktivt medlemskab. Klubbens nye regn-
skabssystem er stadigt nyt, og i den seneste periode har forbe-
redelserne til årsregnskabet og budgettet for 2015 fyldt meget. 
Der er temmelig meget at lære og ændre, før vi kan vise et 
regnskab for de enkelte udvalg, og dermed se hvad de enkelte 
aktiviteter trækker af medlemskontingenter osv. Mange besty-
relsestimer er gået med denne opgave, men nok endnu flere for 
Annette og Knud. Men det bliver godt det er vi sikre på.

Aktivitetsudvalget
Bestyrelsen har vurderet, at et arrangement som f. eks. Ande-
spil skal give et større overskud, set ikke mindst i lyset af det 
meget store antal sponsorpræmier der er tale om. Vi kan ikke 
være bekendt over for byens handlende, at præmierne vindes 
for en ganske beskeden indsats. Et andespil er som et lotteri, 
det er med til at hjælpe klubbens økonomi.

Kabysudvalget
Vi har i bestyrelsen talt om muligheden for at ændre lidt på 
udsmykningen i klubhuset, for herunder at gøre plads til et 
område hvor klubbens sponsorer kan have deres logoer mv. 
præsenteret. Det fortjener de, og det vil forhåbentligt skærpe 
interessen for at blive sponsor.

Sejladsudvalg
Udvalget har haft travlt med flere møder med Nivå Bådelaug 
om tættere samarbejde i kredsen af sejlklubber i den nordvest-
lige del af Øresund. Der har ligeledes været afholdt møde med 
disse klubber, der alle ser positivt på et samarbejde inden for 
flere dicipliner. 

Teknisk udvalg
Der har været brugt megen tid på at evaluere de tilbud der 
er kommet på en tiltrængt ny spildevandspumpe. Alle husker 

Nye i bestyrelsen
Seniorkapsejlads i krise
Pas på din klub!



Aktivitetskalender   2016

April:
05. Start på sæsonens                                     
 Opti ABC kap træning
 (Træning hver tirsdag kl. 16.30,   
 sidste gang inden sommerferie           
       se kalender på hjemmesiden)
06. Bestyrelsesmøde kl. 19.30 
09. Standerhejsning kl. 12.00
16. Arbejdslørdag kl. 8.30 
      (se opslag i klubben)
20. Onsdagssejlads         
 Vejledning se side 13
 (Læs om onsdagsmatch på Nivå   
 Bådelaugs hjemmeside) 
25. Informationsmøde 
 for nye optimistsejlere kl. 17.00
27.  Onsdagssejlads
30. Oplev den kolde krig på Holmen 
 start kl. 11.00 (se side 17)

Maj:
04. Onsdagssejlads  
05. Opti Cup Rungsted kl. 8.00
11.  Onsdagssejlads
12. Start på sæsonens 29er træning 
 (Træning hver torsdag kl. 17.00,   
 sidste gang inden sommerferie 30.6.  
 se kalender på hjemmesiden)
17. Bestyrelsesmøde kl. 19.30
18. Onsdagssejlads
25. Onsdagssejlads

 Næste nr. af Søhesten
  

 Søhesten nr. 72 udsendes juli 2016. 
 
	 Artikler	og	billeder	skal	afleveres		 	
 til redaktionen senest den 6. juni 2016 
 
  Redaktionen:      
      Ansvarshavende redaktør: Anette Hjuler

Oplagstal:800   
Tryk: Ilsted tryk 49180105.

Juni:
01.      Onsdagssejlads
08.      Onsdagssejlads 
11.-12.Knarr stævne kl. 10.00
14.      Bestyrelsesmøde kl. 19.30
15.      Onsdagssejlads 
19.      Distancesejlads med omvendt      
    handicap - kølbåde
22.      Onsdagssejlads  
26.    Sejlerformiddag -  ”Mand over bord”
            kl. 10 på terrassen (se side 11)
29.      Onsdagssejlads 

Uge 26     Sommersejlads 
27.6.-1.7.  Fredensborg Kommunes 
                 skolebørn
Uge 27     SB træningslejr 
4.-8.7.      egne sejlere & 5 gæster
Uge 33     Sommerfest/dansefest
19.8.         Vi gentager succesen fra sidste år
          (se annoncering side 7) 
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Se flere informationer på
www.slettenbaadeklub.dk
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Formand  
Johannes Kildeby
Baunebjergvej 107
3050 Humlebæk
jok@alectia.com
Mobil:  20 10 43 04

Kasserer
Erik Møller-Madsen
Ravnsbjerggårdsvej 206
3480 Fredensborg
emm@canon.dk
Mobil:  21 64 52 14

Bestyrelsesmedlemmer
Niels Ole Sloth
Kystvej 31 A
3050 Humlebæk
niels@assurancepartner.dk
Mobil:  28 11 20 31

Per Holmgaard
Klinken 28
2990 Nivå
per.holmgaard@lexmark.dk
Mobil:                23 38 88 23

Pernille Gøttler
Langebjergvej 320 C
3050 Humlebæk
pernillegottler@webspeed.dk
Mobil:  50 73 05 00

Suppleanter
Eva Hofman-Bang
Munkegårdsvej 64
3490 Kvistgård
eva.hofman.bang@gmail.com
Mobil:                 20 82 96 01

Thomas de Leeuw
Øresundsvej 64
3050 Humlebæk
tluw@novonordisk.com
Mobil:                 30 79 78 33

Aktivitets udvalg
Karsten Frese, formand
Stubbedamsvej 57 B
3000 Helsingør
frese@mbuna.dk 
Mobil:                   20 15 04 27

Kabys udvalg
Per Holmgaard
(se bestyrelsen) 

Sejlads udvalg
Johannes Kildeby
(se bestyrelsen)

Ungdoms udvalg
Niels Ole Sloth
(se bestyrelsen)

Teknisk udvalg
Anders Bilde-Sørensen
Bregnevænget 38
3050 Humlebæk
abs@c.dk
Mobil:                    40 20 29 93

Havkajak udvalg
Pernille Gøttler
(se bestyrelsen)

Sekretær
Susanne Barnewitz
susannebarnewitz@yahoo.dk
Mobil:                    30 13 74 85

Kabyssen
Jacob Stougaard
Gerdavej 13
3060 Espergæde
stougaardjacob@hotmail.com
Tlf.: klubben 49 19 15 48
Mobil:  27 26 86 41

Klubblad
Redaktion og annoncer
Anette Hjuler
anettehjuler@gmail.com
Mobil:                  22 14 63 64
Rud Kofoed
Susanne Barnewitz 

Klubmåler
Per Henriks
perhenriksdk@gmail.com
Mobil:  26 16 09 90

Klubbens hjemmeside
www.slettenbaadeklub.dk

Web-master
Erik Møller-Madsem
(se  suppleanter)

Klubben
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk
CVR-nr.: 302 184 34

Bankforbindelse
Handelsbanken i Fredensborg

Sletten Havn
Havnefoged
Ole Hjort og Mikkel Askman
Tlf.:  49 13 27 72
Mobil:  20 40 27 72

Bestyrelse og udvalg
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KABYSSEN 
v/Jacob Stougaard     

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

alle dage lukkes kl. 15.30 - 18

Nyt fra 
redaktøren

5

Når du nu sidder med dette nummer af Søhe-
sten, er det et godt tegn på, at sæsonen for akti-
viteter på havet står og banker på.
Slut med kun at komme i klubben for den gode 
mads skyld, som vi har mødtes over i vinter-
sæsonen.

Søhesten vrinsker glad over de dejlige indlæg, 
fotoes og annoncer, der i en lind strøm er til-
flydt	dette	lille	blad,	som	du	kan	have	med	til	
lands, til vands og ude i luften. 

Tøv ikke med at sende sejlerberetninger med 
illustrative fotoes og ideer til gode steder at be-
søge, når I er ude på længere – eller kortere ture 
i den kommende sæson. 
Check derfor venligst deadline for næste num-
mer, det står nederst på siden med  aktivitetska-
lenderen side 3.

Jeg ønsker alle en frisk brise og mange gode ople-
velser, til jeg skal til tasterne igen og sætte siderne 
op sammen med den utrættelige Winnie fra vores 
trykkeri og forhåbentlig med mange dejlige fo-
toes fra Rud, som vi har savnet til dette nr. 

Anette Hjuler

Se de friske nyheder fra livet til vands på 
vores 2 facebookgrupper: 

”Sletten Bådeklub - Ungdom
og Sletten Bådeklub”
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Johannes Kildeby
Formand

Erik Møller-Madsen
Kasserer
Web-master

Niels Ole Sloth
Ungdomsafdelingen
optimist & 29’er

Per Holmgaard
Materiel land

Pernille Gøttler
Havkajak-udvalg

Eva Hofman-Bang
Suppleant

Thomas de LeeuwSuppleant

Johannes takker Knud for hans 
indsats som kasserer

Helle	fik	et	par	flasker	vin	til	sig	selv	
og til Pelle som tak for deres arbejde 
som redaktører af Søhesten.

Annette Rasmussen, som tager sig af klubbens regenskaber,  
modtog Fiduspokalen.

Klubben søger lokaler
omk 50-150 kvm i Humlebæk til opbevaring 
af materiel. 

Henv. jesper.jespersen@sas.com

Bestyrelse og udvalg
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Aflysning af 2 arrangementer

Torsdag d. 31. marts:  Jazzaftenen er desværre 
aflyst, men flyttes til efteråret.

April

Lørdag d. 2. april: Gourmetaftenen er på grund 
af for få interesserede / tilmeldte desværre også 
aflyst. 

Lørdag den 9. april kl. 12.00

Standerhejsning

Kom og vær med til at skyde sejlsæsonen i gang

Lørdag den 16. april kl. 8.00-16.00

Arbejdsdag

Vi glæder os til at se jer til arbejdsdag.

Lørdag den 30. april kl. 11.00

Oplev den kolde krig på havet

Der er arrangeret rundvisning på Holmen, hvor vi 
får en guidet tur på de 3 krigsskibe, 
Fregatten Peder Skram, 
Missiltorpedobåden Sehested og Ubåden Sæl, 
der hver især gjorde sit til, at Østersøen stadig 
er ”Fredens hav”, som russerne har døbt Øster-
søen!!!

Pris: kr. 175 pr. person.
Rundvisning varer 2½ timer. 

Der er plads til 15 på en rundvisning. 
Viser det sig, at der er grundlag for et ”hold” mere 
opretter vi dette. 

Tilmelding: Oplev den kolde krig på Holmen se-
nest 22. april 2016

Vi regner med, at kunne transportere hinanden til 
Holmen

Der vil blive arrangeret selvbetalt frokost efterføl-
gende for de der ønsker. 

Se mere på side 17

Juni

Søndag den 26. juni kl. 10.00-13,00

Sejlerformiddag - Mand over bord øvelser -

se side 11

August

Fredag den 19. august kl. 18.30

Sommerfest/Dansefest.

Så byder vi igen i år til en festlig sommer- /danse-
fest. Vi håber at kunne gentage sidste års succes, 
og at vi kan være med til at skabe en tradition 
for at holde sommer- / dansefest den 3. fredag i 
august måned.

Du kan allerede nu tilmelde dig sommer- / danse-
festen med middag, musik og dans. 

Velkomstdrink, to retters menu og god musik 

Pris: kr. 300,-

Tilmelding: Sommer- / dansefest

Deltagerantallet er begrænset til 60 pers. af hen-
syn til den gode danseplads

 - så skynd dig ind på hjemmesiden og book plads 
til dig selv og en gæst,

Alternativt kan du betale på Mobile Pay til Susan-
ne på 3013 7485. 

Husk at skrive navn i kommentarfeltet. Hvis du 
har problemer med tilmelding og betaling, er du 
naturligvis velkommen til at ringe til Susanne på 
tlf. 3013 7485

På Sletten Bådeklubs vegne

Med venlig hilsen

Susanne Barnewitz Christrup 

(medlem af aktivitetsudvalget)

Husk næste gang du er i Bådeklubben at hente dit / familiens nye medlemskort, der står klar til afhent-
ning på Kabyssens disk

Det sker i Sletten Bådeklub april til august 2016 
Udsendt pr. mail til klubbens medlemmer 23. marts 
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Generalforsamling 2016
Referat af generalforsamling i 
Sletten Bådeklub 16. marts 
Fra bestyrelsen deltog: Formand Johannes 
Kildeby, kasserer Knud Sant, bestyrelsesmedlem-
mer Niels Ole Sloth og Per Holmgaard.
Referent: Anette Hjuler redaktør af Søhesten

69 medlemmer deltog, incl bestyrelsen og sup-
pleanter.

Som dagsordens Punkt 1 blev Per Brinck-Lund 
valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at 
indkaldelsen var sendt rettidigt ud, og at regn-
skabet også var rettidigt ophængt i klubhuset i 
henhold til klubbens vedtægter. Forsamlingen 
anerkendte dette.

Inden bestyrelsens beretning mindedes de til-
stedeværende, de medlemmer, der var gået bort 
siden sidste generalforsamling: Bente Synnøve 
Larsen, Søren Wentzel Jensen ”Skildpadden”, 
Jørgen Almberg og Jan Chen Hanghøj. Vi rejste 
os og mindedes.

Punkt 2, bestyrelsens beretning stod Johannes for. 
Hele  bestyrelsens beretning kan læses på klub-
bens hjemmeside.

Niels Ole Sloth berettede om ungdomssejlernes gode 
år. Beretningen kan ligeledes ses på hjemmesiden. 
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Inden bestyrelsens beretning blev taget til efter-
retning 
•   takkede Svend Erik Wittenkamp for Niels Ole       
Sloths fyldestgørende beretning.

•   spurgte Leif Henriks om årsagen til Helle og   
Pelles ophør som redaktører af Søhesten, og   
Helle fik dermed ordet til en forklaring.

•   Per Henriks mangler indlæg i Søhesten om 
sejladser og flere resultater.

Knud svarede, at Søhesten gerne modtager ind-
læg fra aktive medlemmer.

•   Rita Johnsson mener ikke, at medlemskort skal 
udsendes med post.

•   Helle Schrader er bekymret over at høre fra for-
ældre til juniorer, at denne del af klubben tænker 
for smalt og altså ikke er ”for bredden”, hvorfor 
nogle forældre vælger naboklubber til deres børn.

•   Niels Ole svarede, at han havde en anden 
opfattelse og mente, at der både var turarrange-
menter og meget socialt samvær blandt ungdoms-
sejlerne.

•   Rita opfordrede til brug af den nyopsatte TV 
skærm til resultater og billeder af aktiviteter på 
vandet.

Punkt 3, uddeling af priser og pokaler:
Sletten Bådeklubs Hæderspriser blev tildelt An-
ton K. Andersen for udtagelse til og deltagelse i 
VM i optimistjoller.
Fidus Pokalen med en masse rosende begrun-
delser fik Annette Rasmussen, som tager sig af 
klubbens regnskaber på mest betryggende vis og 
er en betydelig sparingspartner for kassereren.

Punkt 4, Knud Sant forestod aflægning af regnska-
bet. Vi kunne både følge med på de uddelte regn-
skaber og på de illustrative plancher på skærmen.
•   Jørgen Schønnemann spurgte til punktet 
”Bådpladsleje” under kommunale tilskud, og 
Knud og Annette fortalte, at udgifterne ligger som 
underpunkt i regnskabet, som vi kun ser i over-
skrifter. Regnskabet blev taget til efterretning.

Punkt 5, Kasserer Knud Sant fremlagde budget-
terne 2016 og 2017 og beskrev forudsætningerne for 
dem.
•   hertil havde Ebbe Meldgård et spørgsmål 
mht at udgiften til trænere var steget med ca. 
100 %, hvortil Knud svarede, at det skyldes det 
højere aktivitetsniveau.
•  Leif Henriks spurgte om de mindre indtægter 
fra seniorer, der sejler kapsejlads, skyldes at 
onsdagssejlerne nu tilmelder sig i Nivå.
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Knud Sant svarede, at de 5.000 kr./år til dommer-
båden nu bortfalder. 
•  Per Henriks var ikke tilfreds med denne for-
deling hvor Sletten gratis maler, udlægger og 
hjemtager bøjer og laver banerne.
•  Knud svarede at Sletten Bådeklub malede 
bøjerne, lagde dem ud og hjemtog dem uden 
betaling fra Nivå.
Nivå organiserede dommerbåd. Så på den måde 
er der ingen ændringer. Men det er da et syns-
punkt, hvis man finder den nuværende ordning 
utilfredsstillende, og så må det synspunkt indgå i 
bestyrelsens fremtidige overvejelser.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

Punkt 6, ingen indkomne forslag at behandle.

Punkt 7, kontingent fortsætter uændret i 2017, 
hvilket blev godkendt med applaus.

Punkt 8, Kasserer Knud Sant ønskede ikke at 
blive genvalgt og gav os en begrundelse herfor. 
Bestyrelsen havde foreslået Erik Møller-Madsen, 
der var bortrejst. Men via en af Pers flotte video 
præsentationer fortalte Erik om sig selv og sit 
engagement i klubben. Der var ikke andre, der 
ønskede at stille op, og Erik blev valgt til kasserer. 

Punkt 9, valg af medlemmer til bestyrelsen og 
suppleanter: Per Holmgaard var villig til genvalg, 
og efter en kort præsentation af sig selv, blev han 
valgt. Der var ikke andre, der meldte sig.
Jesper Jespersen ønskede ikke genvalg, så sup-
pleanten, Pernille Gøttler fra kajakklubben, blev - 
også via en forrygende video præsentation – valgt 
som medlem af bestyrelsen. Der var, heller ikke 
her, andre kandidater der meldte sig.
Dermed blev der en ledig suppleantstilling, 
Bestyrelsen foreslog Eva Hofman-Bang, der var 
til stede, og villig til at blive valgt. Eva, der er en 
kendt Vega sejler i klubben og mangeårigt med-
lem, gav en kort præsentation af sig selv. Eva blev 
valgt til som 1. suppleant, og der var heller ikke 
her modkandidater.
Da Erik Møller-Madsen, tidligere suppleant, nu var 
blevet valgt som ny kasserer, havde bestyrelsen 
foreslået Thomas de Leeuw som 2. suppleant. 
Han blev præsenteret på video som en aktiv 
juniorforælder. Der var ikke andre kandidater, og 
Thomas blev valgt.
Punkt 10, revisor, Ingemann Klausen var villig 
til genvalg. Ingemann gav en kort præsentation 
af sig selv som tidligere kasserer og meget aktiv 

sejler i klubben i en mangeårig periode. Han blev 
valgt uden modkandidater.

Punkt 11, Eventuelt 
•  Niels Frederiksen, formand for Fonden Sletten 
Havns bestyrelse, berettede om nye tiltag bla for 
at skaffe ro i bassinet og bedre forhold ved indsej-
lingen – se omtale side 19.
•  Jørgen Devantier mente, at det havde været 
hensigtsmæssigt at blive i Idrætsrådet af hensyn 
til kommunens tilskudsordning
•  Jørgen Gad Andresen havde et længere indlæg 
om det problematiske i, at kontingentindbetaling 
kun kan foregå via hjemmesiden med Dankort
•  Knud havde - via generalsekretæren i Dansk 
Sejlunion - fået bekræftet, at ”da dette nu er den 
mest udbredte betalingsform”, kan en bestyrelse 
beslutte at det gælder i den pågældende klub. 
Både Per Holmgaard og Erik Møller-Madsen er 
behjælpelige mht brugen af Klubmodulet.
•  Jasper mente, det også måtte være muligt at 
betale på klubbens konto med anførelse af sit 
navn og at det dækker kontingentet. Hvis der kun 
kan betales med Dankort, skal det stå i Vedtæg-
terne, mente han.
•  Ole Hasselbalch oplæste paragraf 5 stk 2 i klub-
bens vedtægter.
•  Kontingent trækkes nu automatisk, når ens 
kortoplysninger er ført up to date, hvilket Per 
Holmgaard har kontaktet medlemmer i år og gjort 
opmærksom på, hvis der har været problemer.
•  Johannes lovede, at bestyrelsen tager proble-
matikken op, og at der fortsat vil blive arbejdet 
netop med dette’
•  Rita spurgte, om bestyrelsen har et limit for 
antal medlemmer af klubben.
•  Johannes svarede, at det var der ikke i øjeblik-
ket. Alle medlemmer bidrager med deres kontin-
gent til klubbens arbejde og økonomi.
•  Helle syntes, vi skulle give Jacob og hans 
personale en stor hånd, da de i høj grad er med til 
med deres kulinariske frembringelser at der er så 
mange glade medlemmer i Sletten Bådeklub. Alle 
klappede højt og længe.
•  Der var ikke andre punkter under eventuelt.
Formanden takkede de afgående medlemmer, 
samt Helle og Pelle for deres indsats med klubbla-
det Søhesten, samt dirigenten Per.

Endelig takkede Johannes for fremmødet, inden 
forsamlingen gik over til de gule ærter.
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Mand over bord. Din sikkerhed -  Søndag den 26. juni kl. 10.00 – 12.00.

  Hvis I har helt styr på, at hvis skipper eller en anden falder overbord, så vil båden vende tilbage til 
stedet, og vedkommende vil derefter kravle op ad badestigen, mens båden ligger stille. 
Hvis det er sådan hos jer, behøver I ikke at komme søndag den 26. juni kl. 10.00.

Hvis I er tvivl om, at dette er tilfældet, eller hvis øvelsen er blevet lidt rusten, så kom sammen med alle 
andre sejlere fra havnen, og lad os lave en øvelse sammen.

Jeg forestiller mig, at vi øver:

• at finde tilbage til mand over bord stedet kun ved hjælp af GPS.

• at finde en god metode til at få fat i en person, der er faldet i vandet, og få vedkommende      
    ombord igen.

• at finde ud af hvad VHFén kan bruges til i den sammenhæng.

 Skriv jer venligst på listen i klubben, så vi kan se, hvor mange vi bliver, eller på hjemmesiden
 Det er gratis.

 Hilsen Sejladsudvalget - Johannes

Et udpluk af de 69 lydhøre medlemmer, der deltog 
i generalforsamlingen, og lagde ører til alle beret-
ningerne.
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Mindeord for Chen Hanghøj:

Chen var naturelsker, og da båden blev solgt 
til fordel for ødegården i Sverige, blev hans 
tekniske evner og store viden anvendt til for-
bedringer og nye løsninger i det gamle stuehus 
og laden, ofte med kreative løsninger og udnyt-
telse af naturens resurser. Senere kom auto-
camperen til, og turene blev oftest i Sverige, 
hvor overnatningerne i reglen blev ved havnene 
langs østkysten, så det stadig smagte lidt af 
saltvand.

Jagt blev den næste interesse, og vi har de 
sidste 8 år været med i samme jagtkonsortie på 
Vallø Stift. Den første ræv skulle han selvfølgelig 
selv strejfe og garve skindet, som ellers kræver 
særlig ekspertise, men Chens gå på mod blev 
sat ind med et flot resultat til følge.

Vi vil  savne Chen til gymnastikken, på arbejds-
dagene, på sejladserne, på jagterne, til festerne 
og alle de andre aktiviteter.

Du vil blive husket som et varmt, omsorgsfuldt, 
kreativt og oprigtigt menneske.

Æret være Chens minde.

Ingemann Klausen

Chen Hanghøj er gået bort alt for tidligt, netop 
som han skulle til at tage fat på livets tredje fase 
med mere tid til familien og alle de andre ting, der 
havde hans interesse.

Chen var oprindelig uddannet elektriker, men 
skiftede uddannelse og læste til skolelærer. Efter 
nogle år måtte der mere teori til, der førte til an-
sættelse som lektor på Sløjdlærerskolen/Skolen 
for Materiel Design, hvor hans kreative evner kom 
til fuld udfoldelse.

Sejlsporten har  i alle årene været den store 
interesse og da han og Lis flyttede til Humlebæk, 
blev medlemskab af Sletten Bådeklub hurtigt en 
realitet, og Ping Pong blev købt. Chen var fra 
starten aktiv i optimistafdelingen og deltog som 
leder i sommerlejrene i Præstø i flere år. Onsdags-
sejladserne blev nydt med gode venner ombord, 
og det gik stærkt i Ping Pong. I de senere år har 
jeg haft fornøjelsen af at have Chen med som gast 
på Mamia, hvor vi alle var enige om, at kapsejlad-
sen var spændende; men det helt primære var det 
sociale samvær på vandet og i klubhuset.
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Tilmelding til onsdagssejladserne for 2016.

 Kapsejladserne afvikles som sidste år, men i år skal tilmeldingen til kapsejladserne ske på Nivå Både-
laugs hjemmeside. - Se venligst nedenstående brugervejledning.

Det vil således være Nivå Bådelaug der styrer kapsejladserne, dog stadig i samråd med Sletten Både-
klub. Sletten Bådeklub står fortsat for kapsejladsbøjerne.

 Kort brugervejledning: 
 Klik på dette link: http://nivaabaadelaug.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx 

 Klik på den blå bjælke i venstre side “Opret profil” og udfyld dine personlige data.

 Klik på “Onsdagssejladser” udfyld og kør dankortet igennem. 

 Så er du tilmeldt i løbet af 2-3 minutter ved tasterne. 

 Måtte du støder på problemer med tilmeldingen så kontakter du Christian Caspersen på cc@cc.dk 

 Sørg for at tilmelde hurtigt og hold dig ikke tilbage med at opfordre andre af dine klubkammarater til at 
tilmelde sig.

 Med sejlerhilsen Sejladsudvalget

Årsregnskab 2015 
2015 har været et økonomisk godt år for Sletten 
Bådeklub. 

Regnskabsaflæggelsen	2015	har	et	par	tilføjelser	
ift  sidste års regnskab. Årsregnskabet 2015 har 
fået en ledelses- og revisionspåtegning, ligesom 
der fremgår oplysninger om medlemstallet . Vi kan 
glæde os over, at vi nu har 877 melemmer ultimo 
2015. 

Årsrapporten er udfærdiget efter Fredensborg 
Kommunes anvisninger. Årsrapporten er i sin 
helhed fremlagt på vores hjemmeside.
Regnskaber er revideret af vore revisorer, og har 
fået en anmærkningsfri påtegning.

Regnskabsåret har være præget af et højt akti-
vitetsniveau	med	flere	indtægter,	men	også	flere	
udgifter til følge. Væksten på indtægtssiden 
overgår heldigvis de øgede udgifter med den kon-
sekvens, at vi kommer ud af regnskabsåret med et 
overskud på 292 tkr. Et resultat, som bestyrelsen 
finder	tilfredsstillende.
De øgede indtægter på i alt 352 tkr i 2015 ift 2014 
skyldes hovedsageligt:

•    67 tkr mere i kontingentindbetalinger,   
					takket	være	flere	medlemmer
•    Forøget kommunalt tilskud på 103 tkr
•    Andre indtægter er vokset med 182 tkr,   
					pga	af	flere	sponsormidler,	og	øgede	ind-		
     tægter fra Ungdom- og Kajak afdelingerne.

                På udgiftssiden kan vi se en stigning på i alt  168 tkr 
     i 2015 ift 2014. Det skyldes bl.a. :

•    Højere kontingentbetalinger – 18 tkr - til   
     Dansk Sejlunion og Dansk Kano og 
     Kajakforbund
•    31 tkr i  merudgifter til træner lønninger.   
     Bl.a. pga øget aktivitetsniveau
•    79 tkr i merudgifter til RIB- og klubbåde   
     samt trailere
•    21 tkr i merudgifter til småanskaffelser
•    Kursusudgifter er vokset med 13 tkr
•    Ekstraordinære udgifter til VM deltagelse 
     i Polen udgør 16 tkr
•    30 tkr mindre udgifter er anvendt på klub-  
     huset og 
•    vi har sparet 20 tkr på udgivelsen af   
     klubbladet fortsættes side 16
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Aktivitetsudvalgets 
vinterfest blev afholdt 
i bedste 60'er stil, 
hvor deltagerne 
virkelig havde kastet 
sig ud i påklædnin-
gen med liv og sjæl. 
Mange - især mæn-
dene ! ? ! – havde 
iført sig langhårede 
parykker – et minde 
fra de svundne tider 
for næsten et halvt 
århundrede siden. Det 
gjorde nogle næsten 
helt ugenkendelige. Ak 
ja, tiden går.

Kabyssens Rijs Taf-
fel buffet var en stor 
succes, som blev nydt 
på de flot pyntede 
borde, her manglede 
kun ”Nonneblod” og 
”Præstetanker”.

Pigtrådsmusikken fik 
også dansegulvet til at 
swinge af nostalgi hele 
aftenen.

Endnu en af klubbens 
gode oplevelser for 
medlemmerne udenfor 
sejlsæsonen.

60’er festen 20. februar
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Heidi Holm Nielsen blev vinder af den 

bedste udklædning.

60’er festen 20. februar

Aktivitetsudvalget holder nu sommerferie, men vender stærkt tilbage med     
Sommer- og dansefesten d. 19. august. Med dette 2. forsøg kan den vel 
betragtes som en tilbagevendende tradition. Underholdningen vil Flemming 
Flipside, som vi kender fra 50 års jubilæet, stå for. 



16

Disse poster udgør netto i alt 128 tkr i øgede udgif-
ter.	De	resterende	merudgifter	skyldes	flere	andre	
poster ( sociale arrangementer, IT, administration, 
senior kapsejlads, etc. )

Årets afskrivninger er øget med 12 tkr til 111 tkr. 
Regnskabsprincippet for afskrivninger er fem år. 
Klubhuset afskrives dog kun med 20 tkr p.a. 

Det betyder, vi opnår et overskud på 292 tkr mod 
76 tkr i 2014 og et resultat, der overgår de budget-
terede 131 tkr.

Balancen 31. Dec. 2015 udviser en egenkapital på 
1.640 tkr idet overskuddet er tillagt sidste års egen-
kapital. Egenkapitalen fremkommer som forskel-
len mellem værdien af vores aktiver på i alt 2.430 
tkr minus vores gældsforpligtigelser på 790 tkr.

På aktivsiden har vi omsætningsaktiver på i alt 506 
tkr hvoraf 461 tkr står på klubbens bankkonto og 
der er i årets løb indsat 27 tkr på jubilæumskon-
toen. Hertil kommer anlægsaktiver på i alt 1.924 
tkr, hvor af klubhuset tegner sig for 1.520 tkr og 
klubbåde og følgebåde har en bogført værdi på 229 
hhv 175 tkr. 

Mindre beholdning af klubtøj og restoplaget af ju-
bilæumsbøger er ikke aktiveret.

Vores største gældsforpligtigelse er en 2% realkre-
ditlån med afdrag på 769 tkr. Lånet er i årets løb 
nedbragt fra 838 tkr sidste år til 769 tkr i år.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at egenkapita-
len på 1.640 tkr nu er større end værdiansættelsen 
af klubhuset på 1.520 tkr.  Dvs selv i værste til-
fælde, hvor klubhuset måtte blive værdiansat til 
en værdi lig nul, kan vi indfri alle vore gældsfor-
pligtigelser.

Vi kan også konstatere at vore kortsigtede gælds-
forpligtigelser kun udgør 21 tkr ift til omsætnings-
aktiver på 506 tkr. 

Sammenfattende kan vi glæde os over at Sletten 
Bådeklub har en sund driftsøkonomi og opsparede 
midler på kistebunden. Det betyder vi er godt ru-
stet til større uforudsete udgifter f.eks. til klubhu-
sets bundpæle eller vi kan påtage os anlægsinve-
steringer eller nye anskaffelser, hvis der er ønske 
om det.

Budgetterne for 2016 og 2017
I regnskabsåret 2016 forventes højere kontingent-
indbetalinger pga sidste års beslutning om 5% 
kontingentforhøjelse i 2016. Der budgetteres kun 
med 25 nye medlemmer.  

Der er også budgetteret større sponsorindtægter 
ligesom højere indtægter pga prisstigning for Ung-
dom for deltagelse i sejlads i optier og 29-er. Kajak 
afdelingen forventer igen et år med  højt aktivitets-
niveau	og	flere	indtægter	end	i	2015.	

Der	er	afset	flere	udgifter	til	Klubhuset	bl.a.	til	ny	
terrasse.  

Alligevel forventes et forsvarligt overskud i 2016 
på 246 tkr.

Budgettet for 2017 er en overordnet fremskrivning 
af 2015 resultatet og 2016 budgettet.
Med disse fremskrivninger forventes et overskud i 
2017 på samme niveau som tidligere år. 

Budgetterne indeholder således ikke tiltag, der i 
væsentlig grad forrykker klubbens økonomi.

Bedste sejler hilsner

Knud Sant 
Kasserer, Sletten Bådeklub

Regnskabet fortsat fra side 13
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Oplev den kolde krig på havet
• Lørdag d. 30 april kl. 11:00 er der rundvisning på Holmen, hvor vi får en guidet tur på 

3 krigsskibe, der hver især gjorde sit til, at Østersøen stadig er ”fredens hav”, som 
Russerne har døbt Østersøen!!!

• Prisen er kr. 175.- pr. person. Rundvisning varer 2½ timer
• Tilmelding på hjemmesiden: slettenbaadeklub.dk senest 22. april
• Vi regner med, at kunne transportere hinanden til Holmen
• Der vil blive arrangeret selvbetalt frokost efterfølgende for de der ønsker. Mere 

følger. Der er rundvisning på: Fregatten Peder Skram
Missiltorpedobåden Sehested
Ubåden Sælen 

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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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

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 
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Havnen	har	indledt	et	samarbejde	med	NIRAS,	rådgivende	ingeniørfirma,	om	at	etablere	en	læmole,	i	forlængelse	
af sydmolen for at skabe bedre og sikrere indsejlingsforhold. Der skal gennemføres fuld vvm samt myndighedsgodken-
delse. Det står NIRAS for. Det skal være en så "lav og luftig" konstruktion som muligt, for at genere naboerne mindst 
muligt. Mere info. kommer snarest. Havnen får lavet en bølgebryder ved sydmolen. Bølgebryderen består af store sten 
indhegnet af nedrammede marinepæle, 7 m lang og 2 m bred. Formål: at dæmpe bølgeuroen i havnen. 
Ide´	oplæg,	NIRAS	-	rådgivende	ingeniørfirma.

Fonden Sletten Havn v. formand Niels Frederiksen

Alt i nybygning og reparationer

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

EM Bronze i Zoom8 til Jonas Ullmann - STORT TILLYKKE
Læs på klubbens hjemmeside om Jonas og Jeppe Ullmanns deltagelse i EM  i Zoom8 i Palamos og læs hele beret-
ningen i næste nr. af Søhesten
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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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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

 

 

 

 

 

 

 

Klub-RIB sælges til 

højestbydende 

 

 

SØS er en Brig Falcon 500 født med en 60HK 

Yamaha motor der har gået omk. 900 timer, 

med øjer til vandski, startspærre, cover, 

tank, 12V udtag, aut. læns, servive to gange 

årligt af aut. Yamaha forh. Pris 55.000kr eller 

højestbydende.  

Henv. jesper.jespersen@sas.com 

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

SØS er en Brig Falcon 500 født med en 60HK Yamaha 
motor der har gået omk. 900 timer, med øjer til vandski, 
startspærre, cover, tank, 12V udtag, aut. læns, servive to 
gange årligt af aut. Yamaha forh. Pris 55.000kr eller højest-
bydende. 

Henv. jesper.jespersen@sas.com - 
eller  Thomas de Leeuw tluw@novonordisk.com
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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

Ostemanden i Humlebæk
Vi sælger oste 
med karakter og 
smagsnuancer, nogle 
egenskaber man ikke kan 
fremelske i de moderne 
"almindelige" oste.
Ostene er lavet på et 
mejeri, i ostekar og vendt 
i hånden af mejeristen, og 
det kan smages….

Kom ind og smag en "rigtig" ost

de er ikke dyrere, bare bedre...

Vi kan det meste...
- Osteborde
- Tapaspølser
- Lækre vine
- Specialiteter
- Tips og Lotto
- GLS pakkeshop
- og meget mere.

Humlebæk Strandvej 52, 3050  Humlebæk   29 36 05 62
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Bo
lette

s Gæstebud

Bolettes Gæstebud
Bakkehuset

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

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



Afsender:
Sletten Bådeklub
Sletten Havn 10
3050 Humlebæk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS
Ejendomsmæglere, MDE · Strandvejen 354, 3060 Espergærde · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk · www.danbolig.dk

Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4913 0100 · espergaerde@danbolig.dk
Løgstrup, Larsen, Vernsted & Bloch ApS · Tlf. 4576 1400 · hoersholm@danbolig.dk

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.

 


