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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.krogen.biz
       

Referat og Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde
den 27.10.2021 Kl. 18:00

Tilstede: Bjørn Bønne Petersen, Bjarne Ravn, Henning Laugesen, Kurt Eriksen, Mogens Fiil, Torsten 
Ulsig, Aleksander Aagaard, Steffen Skov, Erik Graa 
Desuden medvirker Mads Bo Falk i forb. m. pkt. 6 (evt. via VHF kanal 8)
Afbud:
Dagsorden

Punkt Emne Ansvarlig
1. Velkommen og godkendelse af referat Bønne (BP)

2. Nyt klubhus; status; tiltag TBA

3. Fartøjsstationen, renovering af plads med bådestativer
Parkering og gæstesejlere

Bjarne (BR)
Erik

4. Materialelaug, stativordning m.m. Torsten (TU)

5. HAL- nyt – B/I møde Kurt (KE)

6. Hjemmeside/ forslag om oprettelse af Facebookside Mogens (MF), Erik
Mads Bo Falk

7. Eksisterende klubhus 
Klubhusdør aflåst pr. 1. november og frem til standerhejsning 2022
Højtryksspuler – ny el. rep?

Steffen (SK)

8. Rengøring- ansættelsesmuligheder og aktuel løsning med ansættelsen 
af rengøringsdame

Henning (HL)

9. Økonomi – herunder prisstigninger fra Royal Unibrew Sander (SA)

10
.

Evt.
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1.
Tak og OK. Næste møde: Tirsdag den 16./11.-2021 kl. 18 i klubhuset.

2.
-Claus og Søren (S/F) har skrevet sammen. I vores byggeansøgning skal vi oplyse 
adresse til bygningen. Denne findes ikke, men vi kan måske få et matrikelnr. i stedetfor.
-Kommunen skal også opføre et hus, lidt længere ude på opfyldningen. Søren (S/F) har 
foreslået at projektet vedrørende forsyningslinjer koordineres, så vi ikke laver hver sit 
projekt. Økonomien skal afklares
-Mogens ved en del om problematikken omkring rådgivning i byggeprojekter, så han 
kontakter Claus.

3.
-Bjarne: Når vi overtager flydebroen fra østsiden, får vi pladsmangel til både til 
vinteropbevaring.
-Gæstenøgler udleveres af Steffen.
-Mandagsholdet skal over på østsiden og afmontere deres rød/grønne skilte på 
træbroerne.
-Pladsen til vinterstativer skal renoveres, så overskydende stativer fjernes.
-Der bliver måske lavet strøm på opfyldningen til vinterbådene.
-Vi har problemer med, at få ansat havneassistenter til arbejde i sommersæsonen. 
-Gæstelejen har været god i år, grundet mange besøgende.
-Vi må ikke udstede parkeringstilladelser til vores vintergæster.

4.
-Torsten: Der en stor aktivitet i MLV. Det er positivt, men det er dog fortsat vores 
opfattelse, at der skal strammes op omkring beslutningsprocedurerne.
5.
-Kurt: Ejvind holder ved udgangen af marts 2022. Hans jobfunktion bliver nok delt i 2 
stillinger. Kurt rundsender det færdige referat fra B/I mødet.

6.
-Vi har en FB-side, men Steffen har sat den på stand by grundet misbrug.
Mads Bo kom med til mødet via computeren, og han foreslår, at vi skal bruge FB til at 
promovere hjemmesiden med nyheder og beskeder. Det kan lade sig gøre at blokkere for 
misbrug af siden. Mads overtager hermed administrationen af vores FB.

7.
-Døren bliver nu permanent aflåst frem til standerhejsning 2022.
-Bønne: Er som os andre irriteret over, at opslag bliver pillet ned/fjernet.
-Bjarne: Der er indkøbt 2 elektriske håndtørrer til toiletterne. De bliver snart monteret.
-Ellers er der varmt vand igen, takket være Boye og René.
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8.
-Henning: Vi må ikke have officielt lønnet ansatte, da vi er en frivillig forening. Derfor 
bør vi til næste generalforsamling have tilladelse til at ændre status, så vi kan ansætte 
lønnet rengøringshjælp udefra.
-Vi har også et problem med vores frivillige arbejde. Hvis nogen kommer til skade, 
hvilken forsikring dækker så? Alt dette undersøger Bønne.

9.
-Spuleren er til reparation i Randers. Det vil koste ca. 4500kr., men da det er en god 
gedigen model, kan det betale sig at få den fixet.
-FH-mærker 2022 bestiller Aleksander 40 stk. af.
-Priserne på læskedrikkene fra Ceres er steget hvert år, og vi har ikke justeret efter dem i 
mange år. Med den kommende stigning nærmer vi os faretruende en 
underskudsforretning. For ikke at lukke salget i klubhuset med de deraf følgende 
konsekvenser, ser vi os nødsaget til at hæve enhedsprisen til 10 kr. i automaten. Steffen 
kontakter Ceres/ViboCold for omstilling.
-Elpriserne er også steget markant. Men den snak tager vi op i det nye år, når der er faldet
ro over markedet.
-Bjarne mener, at vi også bør justere gæstesejlerprisen. Dette blev godkendt med 180 kr. 
pr. dag og 60 kr. for FH.

10.
Intet.

Ref. SK
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