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Referat af ordinært bestyrelsesmøde
den 16.11.2021 Kl. 17:00

Tilstede: Bjørn Bønne Petersen, Bjarne Ravn, Henning Laugesen, Kurt Eriksen, Torsten Ulsig, 
Aleksander Aagaard, Steffen Skov, Erik Graa.
Som gæstedeltagere: Steffen Kramp og Claus Møller.
Afbud: Mogens Fiil

Pkt. Emne Ansvarlig
1
.

Velkommen og godkendelse af referat:

Tak & OK.     Næste møde: Onsdag d. 8/12. kl. 18:00 i klubhuset.

Bønne
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Nyt klubhus – nedsættelse af byggeudvalg:

Claus mener, det er godt, at Mogens kommer med input, da han ved 
meget om den slags. Claus mener desuden, at der skal bruges en del 
penge på konsulenter og jordbundsprøver. Projektet skal godkendes af 
Bygningsinspektoratet, og her kræves yderligere godkendelse fra/af de 
ovennævnte konsulenter/jordprøveundersøgelser.  Nordhavnen har 
brugt en del penge på konsulenter og jordbundsprøver.
Der er stadig tvivl om finansieringen af de forskellige tilslutninger.
Mogens og Steffen har hver fremlagt et forslag til nyt klubhus.
Et nyt byggeudvalg bestående af Bønne, Mogens og Claus fortsætter 
dette omsiggribende arbejde.
En snak om finansiering bunder også i, hvor mange år lån kan løbe 
over. Kommunen vil gerne give os en lejeaftale på 30 år ved nyt 
byggeri.

MFC
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Afregnings- og opkrævningssystem:

Bestyrelsen  har  takket  nej  til  en  udvidelse  af  HARBA.  Vi  er  godt
tilfredse med den nuværende ordning.

Sander
&
Henning
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HAL- nyt:

Der arbejdes på, at få rettet arbejdet til, at dreje sig om fællesskabets 
interesser. Bla. skal der være stor åbenhed mellem havnen og 
Kommunen i de beslutninger, der skal laves. Begge parter (HAL & SF) 
ønsker god dialog.
Der bør laves en ”akutgruppe”, der kan reagere hurtigt til kommunens 
forslag. Bønne og Kurt vil repræsentere KROGEN.

Kurt
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Fartøjsstationen:

Renovering af pladsen for bådestativer/træbukke/skrot er igangsat. Vi 
afventer oprensning af pladsen og fjernelse af skrot, som Ejvind har sat 
i gang.

Højtryksrenseren er repareret takket være Henning Jensen og Paul Erik 
Bidinger.

Røde/grønne skilte er hjemtaget fra SBA og renoveres over vinteren.

Den foreslåede ny havneassistentordning afventer besked fra de 
involverede, der vil udfærdige en vagtplan.
Vores nye gæstelejesats bliver aktiveret januar 2022.

Bjarne, Kurt og Steffen K. har udfærdiget et skriv til Ejvind og S/F om 
mangler ved bro 32 (ny flydebro). Der er også noget ved kaj 31 der skal
laves.

De var også ude på bro 28 (sydligst flydebro) for, at opmåle de pladser 
vi evt. får tildelt. Der var lidt forskellige størrelser. Når der er fod på 
fordelingen af pladser mellem klubberne, vil vi sende besked til 
ventelisten om ledige pladser.
Mandag den 29/11. mødes Kurt med de andre klubber for, at fordele 
pladserne ved flydebro 28.

Prisreguleringen af pladslejen vil blive taget op på kommende 
generalforsamling.

Medejere skal stå på ventelisten, men da den er lukket for tilgang, står 
vi med et problem. Denne gordiske knude, er så svær at løse, at vi af 
tidsmæssige årsager udskød punktet til næste møde.

Bjarne
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Et nyt medlem er optaget. 
Anne Mette M. Guldhammer

Velkommen i Bådelauget KROGEN.

Erik
&
Bjarne
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Frivillig forening/alm. forening - arbejdsskadeforsikring

Udsættes til næste møde.

Henning
&
Bønne
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Evt.

Intet.

Ref. Steffen S.
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