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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.krogen.biz 
             
Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 22.09.2022 Kl. 18:00 
i klubhuset. 

 
Tilstede: Bjørn Bønne Petersen, Henning Laugesen, Kurt Eriksen, Steffen Kramp, Torsten Ulsig og 
Mogens Fiil. 
Gæst: Bettina Graulund. 
Afbud: Gilbert Albrecht og Steffen Skov 
 
1. Velkommen og godkendelse af referatet: 
Grundet forskellige omstændigheder var referatet først udsendt sent op til mødet. Referatet blev godkendt 
2.Ny hjemmeside - status 
Krogen har samarbejdet med en web-programmør om udarbejdelsen af en ny hjemmeside under 
domænet www.baadelaugetkrogen.dk. Arbejdet er færdiggjort og overlevering har fundet sted. BP 
og Bettina er sat ind i funktionaliteten og skal sammen med Mads Bo fremover varetage 
vedligehold og opdatering af hjemmesiden. Der mangler p.t. opdatering af diverse dokumenter 
som fremover vil være tilgængelige direkte på siderne. Forventet lancering: ultimo oktober, 
hvorefter den gamle hjemmeside vil blive nedlagt. Denne havde i øvrigt været udsat for et 
hackerangreb, som betød at den var nedlukket i et par døgn. Den eksterne web-programmør stod 
for en oprensning af siden. 
3. Nyt klubhus – opdatering 
Mogens redegjorde for det forløb der har fundet sted siden sidst. Byggeudvalget har taget kontakt 
til Sølvsten arkitekter mhp. at indlede et samarbejde omkring udarbejdelse af et nyt projekt. Der 
er berammet et besigtigelsesmøde 10. oktober med to folk fra firmaet. 
4. MLV Status/opdatering 
TU redegjorde for den proces, der har fundet sted i MLV-regi omkring forslag til nye vedtægter. De 
eksisterende vedtægter skal opdateres. Dette vil ske ved et bestyrelsesmøde i foråret. 
Kurt kunne oplyse vedr. den projekterede servicekaj: Der er et møde sat i stand med 
entreprenører. 
SKR kunne oplyse, at der iflg. havnemesteren ved nederste hjørne ind mod fiskerihavnen skal 
placeres et cykelskur. Endvidere reserveres et område på vinterpladsen ud mod kajen til 
midlertidige reparationsformål.  
Mht. parkering kunne TU oplyse, at det ser ud til at Krogens medlemmer indtil videre er solidariske 
med de nye regler.  
5. Bådoptagning, logistik, fordeling, cykelskur 
Hvem assisterer ved bådoptagning? Der er behov for assistenter i forb. med de tre 
bådoptagningsdage. Steffen vil spørge Henning og Bjarne. 
6. Fartøjsstationen, status 
SKR foreslår at der udarbejdes aftalesedler med vinterliggere og langtidsliggere. Der skal være 
skriftlige aftaler omkring el, vand og pris.  
7. HAL-nyt: 
Bestyrelsen færdiggjorde stamoplysningsskemaet som Havnemyndigheden har bedt om. Kurt 
videreekspederer. 
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Visionsproces: HAL arrangerer medlemsmøde 27/9 kl. 19 vedr. visionsmøde. Kurt og Steffen 
repræsenterer Krogen. 
B/I: Kurt informerer om ny struktur for B/I-møder. 
8. Standernedtagning/ aflåsning af klubhus 
Standernedtagning 29/10 kl. 10. Klubhuset aflåses fra 6/11. Steffen Skov varetager opgaven med 
at udlevere nøgler. 
9. Evt: 
Bettina havde modtaget medlemsansøgninger fra 3 medlemmer. Bestyrelsen godkendte 
ansøgningerne. Bettina kommunikerer med ansøgerne om den videre proces. 
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