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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde virtuelt
den 20.12.2021, kl. 17:00

Tilstede: Bjørn ”Bønne” Petersen, Henning Laugesen, Kurt Eriksen, Aleksander Aagaard, Steffen 
Skov, Erik Graa, Torsten Ulsig.
Afbud: Bjarne og Mogens.

1 
Aftale vedrørende fartøjsstation:

Kurt og Kramp har omsendt resultat af møde mellem de involverede klubber 
(se neden for).

Vi har et problem, da vi ikke ved, om vi kan få banket pæle i på de manglende 
pladser yderst på bro 32. Men det skulle ikke have indflydelse på nuværende aftale.

Efter forslaget vil Krogen nu have samlet vores pladser til hele brosider. Hele bro 32, 
30 og halv bro 28.

Vi blev enige om, at gennemføre nuværende løsningsforslag, om ikke de andre 
klubbers bestyrelser laver om på nuværende tekst, inden forslaget sendes til 
Kommunen. (se næste side).

2 
Erik snakkede om parkeringsreglerne på Opfyldningen, og kunne konstatere, at vi 
følger reglerne.

3 
Ejvind fratræder sin stilling i foråret 2022, så vi vil selvfølgelig give ham en gave fra 
Krogen i den anledning.

Ref.: S.Skov
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Aarhus, mandag d. 13. Dec. 2021.

Ved mødet d.d. Blev repræsentanter for klubberne Aarhus Nordhavn, 
Mooringslauget, Strandjægerne og Krogen enige om følgende fordeling af bådpladser
ved Bro 28 - Bro 34:

1. Pladser ved Bro 28s sydside fordeles mellem Nordhavn og Mooringslauget.

2. Pladser ved Bro 28s nordside fordeles af Krogen.

3. Pladser ved Bro 30 (begge sider) fordeles af Krogen.

4. Pladser ved Bro 32 (begge sider) fordeles af Krogen. Dog vil de 2 inderste pladser 
på broens sydside først overgå til Krogen, når de bliver ledige (jvf. Pkt. 5).

Alle klubberne vil medvirke til at fremme, at pladserne yderst på Bro 32 etableres ved
hjælp af hægpæle.

5. Alle pladser ved Bro 34 (Jagtbroen) fordeles af Strandjægerne på sigt, således at af 
Krogens hidtidige 9 pladser overgår 4 pladser til Strandjægerne pr. 1.4.22, 3 pladser 
når de ovenfor nævnte pælepladser yderst på bro 32 er etableret, mens Krogens 
resterende 2 pladser på Jagtbroen overgår til Strandjægerne i takt med, at de 2 
ovennævnte pladser inderst på Bro 32s sydside overgår til Krogen.

For Krogen
Steffen Kramp og Kurt Eriksen
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