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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.krogen.biz
       

Referat af konstituerende/ordinært bestyrelsesmøde
den 4. maj 2022 Kl. 18:00 i klubhuset.

Tilstede: Bjørn Bønne Petersen, Henning Laugesen, Kurt Eriksen, Steffen Kramp, Torsten Ulsig,  
Steffen Skov og Gilbert Albrecht.
Gæst: Bettina Graulund.
Afbud: Mogens Fiil

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Tak.

2. Godkendelse og underskrift af referatet fra generalforsamlingen 2022:
Alt blev ordnet.

3. Fordeling af opgaver:
Bjørn Bønne Petersen fortsætter som formand.
Kurt Eriksen fortsætter som næstformand  og repræsentant i HAL. Kurt meddeler, at han ikke 
fortsætter i HAL efter næste generalforsamling og henleder opmærksomheden på, at Krogen skal 
udpege en ny person, der kan indgå i HAL-sammenarbejdet for en 2-årig periode.
Kurt overtager også indpiskerhvervet efter Bjarne for mandagsholdet.
Henning Laugesen blev af generalforsamlingen valgt til kasserer. De ordinære 
bestyrelsesmedlemmer afgav dokumentation for deres identitet, således at foreningen kan indfri 
bankens juridiske krav om adgang til konti m.m..
Steffen Kramp overtager efter Bjarne Ravn rollen som fartøjsinspektør. Ravn og Kramp har det 
sidste år arbejdet sammen, så Kramp har fået en blid overgang med stor indsigt i jobbet. De nye 
fartøjsassistenter har direkte reference til Kramp.
Steffen Skov blev valgt til sekretær. Et for ham velkendt job.
Torsten Ulsig blev ved GF valgt til bestyrelsen og fortsætter sit arbejde i MLV. Torsten har også 
indvilget i, at overtage arbejdet med parkeringstilladelserne efter Erik Graae.
Mads Bo fortsætter med at drifte hjemmeside og koordinere el-regnskab.
Henning Jensen fortsætter som ansvarlig for vinterpladsen.
Mogens Eduard fortsætter som klub-elektriker - kabler og målere.
Bettina Graulund vil gerne bistå bestyrelsen i sit arbejde og blev tildelt rollen ”suppleantaspirant”. 
Bettina vil stå for modtagelsen af medlemsansøgninger og venteliste. Desuden har hun forstand på 
hjemmesider, og kan her være behjælpelig.

4. Fartøjsstationen, status :
To både er blevet solgt, hvoraf den ene pladslejer er i tvivl om han vil fortsætte lejemålet.
Der er kommet to ansøgninger om midlertidig plads, men Kramp kan ikke have fuldstændigt 
overblik over fartøjsstationen før omkring første juni.

5. Forslag om betalingspåmindelses-slip:
Et ønske om mærker til gæstesejlere der ikke har betalt og ikke er til stede på fartøjet blev vendt.
Gilbert vil undersøge om man kan købe ”kuffertmærker” eller strips uden lim.
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6. Nyt udseende på de ansatte på havnen:
Kommunens ansatte kommer til at hedde: ”Havneassistenter”, og klubbernes folk kommer til at 
hedde: ”Fartøjsassistenter”.

7. Byggenyt t.o.:
Byggeudvalget har mødtes for anden gang med arkitekterne Gjøde og Partnere. Gjøde og Partnere 
fremviste nogle ideer og skitser, som parterne kan arbejde videre med. Byggeudvalget har aftalt 
møde med Søren Clausen fra Sport&Fritidmhp, at afklare en lang række spørgsmål vedr. fx 
byggetilladelse, tilslutning til fjernvarme, el, kloak og vand samt mulighed for at låne ved 
Kommunekredit.

8. HAL-nyt:                                                                                             
Intet nyt på den front.

9. Nyt møde:
Torsdag den 9. juni kl. 18:00 i klubhuset.

10. Evt.:
Gilbert ønskede et nyt chip-baseret låsesystem til klubhuset, som kan logge hvem der kommer og 
går og også bruges af gæstesejlere ved brug af midlertidige koder. Snakken gik på, om det 
overhovedet kunne betale sig for nuværende, da det dels er dyrt og måske omgås/ødelægges. Men 
det kan måske betale sig alligevel, for så kan folk vænne sig til det, og bestyrelsen kan gøre sig 
nogle erfaringer, inden det bliver flyttet over i det nye klubhus.
Gilbert vil undersøge mulighederne for chipsystemer.

__________________________ ____________________________
Bjørn Bønne Petersen, Formand Kurt Eriksen, Næstformand

__________________________ ____________________________
Henning Laugesen, Kasserer Steffen Kramp, bestyrelsesmedlem 

og fartøjsinspektør

__________________________ _____________________________
Torsten Ulsig, bestyrelsesmedlem Steffen Skov, bestyrelsesmedlem

og sekretær
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