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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.krogen.biz
       

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 9. juni 2022
Kl. 18:00 i klubhuset.

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

1. Velkommen og godkendelse af referatet samt meddelelser fra formanden:
Tak & OK!

Bønne havde været på havnen og mødt en gæstesejler. Gæstesejleren roste klubbens 
faciliteter og beliggenhed. Det var jo positivt.

Henning og Bønne har været udsat for forsøg på bedrageri via e-mail. De skulle 
overføre 3000 EURO til en udenlandsk konto. Dette skete ikke, og episoden er meldt 
til politiet.

2.Steffen Skov vil prøve at holde ferie i juli måned:
Hvem overtager hans daglige nødvendige tilsyn med klubhuset og læskedrikkeautomaten?
Kramp kan tage 1. uge og Kurt sidste uge. Skov vil snakke med Gavin og Esteban om
de vil vikariere resten af tiden for 500kr/ugen til deling.

3. Den nye bestyrelses manglende engagement og tilstedeværelse i klubhuset:

Det er svært for bestyrelsen at komme dagligt i klubhuset, da mange har 
tidskrævende arbejde, og den overskydende fritid skal helst tilbringes i båden.

Skov har renoveret det gamle blå skilt, så teksten nu lyder: ”Kun for medlemmer og 
gæstesejlere”. Skiltet bliver hængt op på døren.

4. Administrering af gæstesejlere og positiv modtagelse af disse. Fungerer ordningen?:

Det er Kurt, der er kontaktperson med spørgsmål ang. HARBA.

De unge mennesker der skal kontrollere betalingen hos gæstesejlerne, skal ikke 
involvere sig i pladshenvisning af gæstesejlerne.

Pladslejere der forlader deres plads skal vende skiltet til grøn, og skrive tid for 
hjemkomst. Gilbert skaffer non-permanent tusser til brug for dette.
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Kramps tlf.nr. må gerne stå på hjemmesiden.
Kramp fortæller, at Urban kan lave QR-koder til alle pladser, så man får alle 
oplysninger ved at scanne denne. Desværre må dette udsættes, da hele havnen skal 
have nye bronumre i forbindelse med Havnemyndighedens arbejde med at gøre 
Aarhus Lystbådehavn til  ”sikker” havn.

5. Betalingspåmindelse- ”kuffertmærke”? Elbetalingsafgift. Parkeringsstatus:

Skov har introduceret et manillamærke til gæstesejlere, der mangler betaling. Dette 
faldt ikke i god ”sø”, da mange ønskede fortrykte mærker. Henning mente dog, at 
Skov´s forslag er en god start, til andet er opfundet.

Parkeringsstatus er, at vi er på den gode side med meget få overtrædelser. Det drejer 
sig i de fleste tilfælde om pladslejere der ikke udfylder og placerer deres formular for 
natparkering. Men de få, vil få en påmindelse fra klubbens parkeringsvagt.
Det opfordres, at alle medlemmer overholder parkeringsreglerne, så vi ikke kommer i
miskredit.

6. Fartøjsstationen, status:

Der er opstået en del arbejde med pladslejere, der gerne vil bytte pladser.
En stor plads er blevet godkendt til en nuværende pladslejer.
Vi har nogle få ubenyttede pladser. Lejerne siger, at deres båd er på vej. De skal dog 
vende pladsens skilt til grønt, mens vi venter på båden.

7. Ansøgning om vinterlåneplads fra 1. nov. 2022 til 1. april 2023:

Bestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen.

8. Ansøgninger om medlemskab og optagelse på venteliste:

En del nye medlemmer er optaget. Henning har listen.
Bestyrelsen diskurterede muligheden for nedsat betaling for medlemskab for 
medlemmer på venteliste.
Punktet er udsat til næste møde.

9. Hjemmeside og byggesag-status:

Mogens Fiil har samarbejdet med en ekstern web-ekspert om udformningen af en ny 
hjemmeside. Den nye hjemmeside er ikke helt funktionel, men der arbejdes på 
opdatering af indhold samt oprettelse af mailadresser.
Det nye domæne er: www:baadelaugetkrogen.dk
Officiel åbning af den nye hjemmeside vil blive udmeldt til alle medlemmer, når den 
er klar.



3

Ang. byggesagen, er der behov for et dokument, der beskriver KROGEN, og hvilke 
kvaliteter vi kan bidrage med til havnen. Dette mhp. Evt. fondsansøgninger og mhp. 
At opnå tilsagn om at låne ved Kommunekredit.

10. HAL-nyt:

Ny havneassistent Søren Laurvig under havnemester Thomas er ansat.

Vinterpladsen ved KROGEN vil blive belagt med fast underlag.

11: Fastlæggelse af møder for efteråret 2022:

Næste møde: Tirsdag den 16. august 2022 kl. 18:00 i klubhuset.

12. Evt.
 
Bargisen ønsker en mere dynamisk bestyrelse i MLV, så han efterlyser nogle 
”ildsjæle” til arbejdet. Torsten Ulsig ønsker fortsat at være Krogens repræsentant i 
lauget.

Ref.: S.Skov
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