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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.krogen.biz
       

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 21-03-2022
Tilstede: Bønne, Aleksander, Bjarne, Henning L., Mogens, Steffen S., Kurt, Erik, 
Afbud: Torsten
Gæst: Steffen Kramp

1, Godkendelse af referat og næste møde:
OK, og Velkommen. 
Næste møde: Onsdag den 20.4.22 kl. 18 i klubhuset.

2, Ny parkeringsordning - til beslutning:
Kurt orienterer om de nye parkeringsregler, som vi skal tilslutte os eller ikke.
Vi har faktisk ikke noget valg, hvis vi vil have parkering udover de 3 timer. Ved at 
tilslutte os ordningen, får man 30 nætters overnatning på Opfyldningen
En gang om måneden skal klubberne foretage en natlig rundtur på pladserne, og 
registrere evt. ulovligt parkerede køretøjer.
Den 1.4.2022 skal alle med lyst til parkeringsmulighed have underskrevet en 
samtykkeerklæring for at kunne åbne bommen. Erik har lagt kontortider på 
hjemmesiden.
Bestyrelsen valgte, at sige ja til ordningen, og vi opfordrer medlemmerne til, at læse 
reglerne på havnens hjemmeside eller på vedhæftede bilag.

3, Fordeling af pladser bro 28/optagelse af ny medlemmer:
 3 nye medlemmer er optaget:
Lars Thygesen, Jens Thykjær Konge og Thomas Sørensen.
Velkommen til Baadelauget Krogen!

Parkerede ansøgere til ventelisten blev optaget efter den dag de havde betalt, og 
derefter ved lodtrækning. Proceduren blev godkendt som værende helt fair.
Vi snakkede også om, hvor meget vi må offentliggøre af ventelisten.

Bjarne og Steffen K. har fået den nye fartøjsstation til at gå op i en fin helhed.

På sydsiden af bro 28 har Mooringslauget 4 pladser, de gerne vil have os til at 
administrere. Kurt, Henning og Steffen K. tager kontakt mhp. Afklaring.
Sander og Henning L. aflæser el- og vandmålerne til bro 28 inden ibrugtagningen.
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4, Fartøjsstationen, status:
 Se også pkt. 3.
Thomas (ny havnefoged) er blevet meddelt, at der ikke er vand på bro 32. Dette vil 
han få ordnet.

Et forslag om at hæve priserne på A og B-pladserne, blev efter beregninger af 
arealprisen ikke godtaget.

AarhusNordhavn har foreslået, om vi harmoniserer vores gæstelejepriser. Den snak 
må vente til næste år!

5, Årsaftale med havneassistenter:

Ravn & Kramp holder snarligt møde med sommerens havneassistenter for, at lave en 
vagtplan.

6, Arbejdsskadeforsikring?

Vi arbejder generelt frivilligt, og er en frivillig forening, så har vi ikke brug for en 
arbejdsskadeforsikring. Vi har dog ansat rengøringshjælp, men kan vi få hendes løn 
overført til ”SÅL” på østsiden, så er det klaret. Henning L. tager kontakt. 

Derimod skal vi nok have en ”bestyrelsesansvarsforsikring”. Mogens undersøger den 
sag nærmere.
 
7, Hjemmeside:

 Krogen har lister liggende på hjemmesiden offentligt tilgængeligt med navne på 
medlemmer og ventelisteaspiranter. Aht. GDPR skønnes det ikke hensigtsmæssigt. Et
forslag er, at hjemmesiden skal laves om, så der er en offentlig ”udad” del og en 
”indad” del for medlemmerne. Det kræver en login funktion til medlemmer, så det 
kun er dem, der kan se interne ting. Desuden er hjemmesiden ikke optimeret til 
smartphones og tablets og bør derfor fornyes.
Bønne kontakter Mads Bo om vores beslutning.
Mogens snakker med en bekendt, der har forstand på dette.

8, Rygeforbud i klubhuset:

Forslaget godkendt til at blive sendt til næste generalforsamling.

9, HAL-nyt:

HAL-kontingentet er blevet sat op til 300 kr/årligt.
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Ved HAL-generalforsamlingen blev vedtægterne lavet om, så bestyrelsen nu er øget i
antal og mere repræsentativ.

10, Forberedelse af generalforsamlingen den 25/4-22:

Vi hjalp formanden med oplysninger til hans beretning.
Vi snakkede om, at begge klubmedlemmer i et ægteskab/ægteskabslignende forhold 
bør have ret til at opstille til bestyrelsen.
Vedtægterne kan nok trænge til et eftersyn. Bønne vil bruge lidt tid på det. Men på 
den lange bane, bør vedtægterne nok have en større revidering.
Mad til generalforsamlingen bliver der ikke serveret i år. Vi vil sørge for 
drikkevarer/kaffe og snacks.

11. Evt.

Vi er meget tilfredse med rengøringen, og Steffen S. er blevet sat til, at købe en gave 
som påskønnelse til Theu.

Bjarne stopper med at være indpisker på ”mandagsholdet”. Han mener det skal være 
en fra bestyrelsen.

En tvist mellem et par medlemmer er blevet indbragt for bestyrelsen.
Dette kan vi ikke involvere os i, da den foregår udenfor klubregi.
Bliver politi og havnemyndigheder involveret, så kan vi måske komme på tale.

Ref. Steffen S.
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Bilag

Parkeringsregler pr. 1. april 2022:
Information til foreningernes medlemmer:

A. Principper
1. Havnemyndigheden har rådighed over følgende områder, der anvendes til parkering i forbindelse 

med havnens klubbers foreningsmæssige aktiviteter:

a. Vinterpladsen på Øst bag bomme/kæder.
b. Nordligste del af midterpladsen mellem Bugten og AMK, bag ved bommen.
c. Parkeringsareal ved AMK.
d. Pladsen foran garagerne ved Kystpromenaden 4.
e. Del af vinterpladsen ved Krogen.
f. Opfyldningen ved Træskibshavnen.
g. Areal ved Træskibsforeningen.
h. Parkeringsareal ved Bugtens bådhal.

2. Havnemyndigheden fastsætter reglerne for parkering.

3. Havnens foreninger kan efter ansøgning gives retten til at udstede P-tilladelser til medlemmerne. 
Disse P-tilladelser er gyldige i et kalenderår.

4. Foreningerne skal sikre, at personer der får udleveret parkeringstilladelse er bekendt med reglerne 
samt at de underskriver vedlagte samtykkeerklæring.

5. Foreningerne udleverer parkeringstilladelser og foretager registrering i ACCESS. Foreningerne skal i 
denne forbindelse overholde reglerne i persondataforordningen.

6. Parkeringstilladelser kan kun udleveres til aktive medlemmer af foreningen.

Passive medlemmer, gæster, familiemedlemmer, samarbejdspartnere m.v. henvises til 

offentlige parkeringspladser. Ved delebilsordninger kan brugere af bilen, som ikke er 

medlem i en forening, ikke oprettes i ACCESS.

7. Parkeringskontrol gennemføres i samarbejde mellem Havnemyndigheden og foreningerne.

Foreninger der konstaterer, at et medlem overtræder reglerne gentagne gange eller 
parkerer i strid med reglerne trods foreningens og/eller Havnemyndighedens 
henstilling, skal meddele dette til Havnemyndigheden, som suspenderer medlemmets 
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ret til parkering i tre måneder eller ved gentagelse annullerer den.

8. Såfremt en forening overtræder reglerne i videre omfang, kan Havnemyndigheden suspendere 
foreningens P-tilladelser i en periode eller helt fratage foreningen retten til at udstede 
parkeringstilladelser.

9. Havnemyndigheden kan med tre måneders varsel pålægge foreningerne et gebyr pr. P-tilladelse 
med henblik på at få dækket udgifterne til P-systemet såsom administration og parkeringskontrol.

B. Regler for dagparkering kl. 06 - 00
1. De lukkede områder må kun benyttes i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet.

2. Ved ”foreningsmæssig aktivitet” forstås aktiviteter direkte relateret til vand- og sejlsport samt 
foreningernes administration samt og foreningernes sociale liv.

3. Man skal opholde sig på havnens område eller være ude at sejle for at kunne benytte områderne til
langtidsparkering. Har man ærinder i byen, skal bilen flyttes ud af de lukkede områder. Har man 
arbejdsplads på havnen, herunder hjemmearbejdsplads på sin båd, kan de lukkede områder ikke 
benyttes. Undtaget herfor er medarbejderne i Sejlsportscenteret.

4. Parkering forudsætter registreret parkeringstilladelse synlig i bilens forrude.

5. Bom skal sikres lukket hhv. kæder skal altid skal sættes på, så områderne er afspærrede, ellers kan 
alle biler på området få en parkeringsbøde.

6. Det er ikke tilladt at lukke uvedkommende biler ind på de lukkede områder.

7. Ved arbejde på en båd på de lukkede arealer, kan der parkeres ved båden, mens der arbejdes på 
båden.

8. Ved stævner, årsmøder, åbent-hus o.l. i foreningerne kan arrangøren efter forudgående aftale med
Havnemyndigheden henvise deltagere til at benytte de lukkede områder til parkering.

C. Regler for natparkering mellem kl. 00 og 06
1. Natparkering er tilladt i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet såsom sejlads, klubfest el. lign., 

dog maks. 30 nætter om året pr. P-tilladelse.

2. Ved natparkering skal en særlig Nattilladelse udleveret af foreningen være synlig i bilens forrude. 
Denne tilladelse er et A4-skema med 30 linjer, der udfyldes forud for parkeringen med kuglepen el. 
lign. - en linje pr. nat. På skemaet angives en specifik årsag til nat- parkeringen. Når nat-tilladelsen 
er udfyldt, er den brugt for året.

3. I tilfælde af bortkomst kan P-tilladelsen en gang erstattes af en 10-linjers tilladelse.
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4. Ved uventet sen tilbagekomst fra sejlads, hvorved natparkeringen derved udløber, underrettes 
foreningen straks pr. email, og nattilladelsen udfyldes efterfølgende af medlemmet. Derved kan en 
påtale af medlemmet og foreningen undgås.

5. Nat-parkering af trailere i relation til foreningsmæssig aktivitet er tilladt, såfremt trailernes er 
registreret jf. havnemyndighedens trailermærkningsordning.

6. Foreninger kan anmode Havnemyndigheden om særlig tilladelse til natparkering i forbindelse med 
et arrangement, stævne, fest eller lignende.

A. Regler     for     natparkering     mellem kl. 00     og         06

1. Natparkering er tilladt i forbindelse med foreningsmæssig aktivitet såsom sejlads, klubfest el. lign., dog 
maks. 30 nætter om året pr. P- tilladelse.

2. Ved natparkering skal en særlig Nnat-tilladelse udleveret af foreningen være synlig i bilens forrude. Denne
tilladelse er et A4-skema med 30 linjer, der udfyldes forud for parkeringen med kuglepen el. lign. - en linje
pr. nat. På skemaet angives en specifik årsag til nat- parkeringen. Når nat-tilladelsen er udfyldt, er den 
brugt for året.

3. I tilfælde af bortkomst kan P-tilladelsen en gang erstattes af en 10- linjers tilladelse.

4. Ved uventet sen tilbagekomst fra sejlads, hvorved natparkeringen derved udløber, underrettes foreningen 
straks pr. email, og nat- tilladelsen udfyldes efterfølgende af medlemmet. Derved kan en på- tale af 
medlemmet og foreningen undgås.

5. Nat-parkering af trailere i relation til foreningsmæssig aktivitet er til-  ladt, såfremt trailernes er registreret
jf. havnemyndighedens trailer- mærkningsordning.

6. Foreninger  kan  anmode  Sport  &  Fritid Havnemyndigheden om  særlig  tilladelse  til  natpar kering i
forbindelse med et arrangement, stævne, fest eller lignende.
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