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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.baadelaugetkrogen.dk 
             

Dagsorden +l ordinært bestyrelsesmøde 
den 3.11.2022 Kl. 18:00 

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

1:    Velkommen og godkendelse af referat: 
Tak og OK ! 

2:    Ny hjemmeside - status: 
Den nye hjemmeside har nu erstattet den gamle. Ny side: www.baadelaugetkrogen.dk 
Formanden, Mads Bo og Bettina er webmasters på siden, og deler opgaverne mellem sig. 
Opdatering af fartøjsstationen, bronumre og pladsnumre er undervejs. Der er også 
kommet nye email-adresser til bestyrelsesmedlemmerne. 
Formand@baadelaugetkrogen.dk (Bønne), medlem@baadelaugetkrogen.dk (Bettina), 
fartøjsinspektor@baadelaugetkrogen.dk (Steffen Kramp). 

3:    Nyt klubhus – opdatering: 
Mogens forklarer modtaget arkitektoplæg. 
Forslaget ser fornuftigt ud og evt. kommende byggepris vil være ca. 25.000kr/m2. 
På processen omkring byggemodning af grunden på opfyldningen er uafklaret. 
Formanden kontakter Søren Clausen i S/F om dette. 
Bestyrelsen godkender de i forslaget angivne udgifter. 
Byggeudvalget arbejder videre med arkitekterne og deres forslag. 

4:    Opdatering af medlemsliste, venteliste, liste over medlemmer uden båd og fartøjssta+on: 
Opdatering af ventelisten hænger på opslagstavlen i klubhuset. Medlemslisten er 
opdateret tilgængelig på hjemmesiden under siden ”kun for medlemmer”. 
Ventelisten bliver løbende opdateret når ansøgerne har betalt. 
Det aftales at fartøjsinspektør Steffen Kramp i lighed med kassereren skal have adgang til 
Consensus, hvor alle oplysninger om medlemmer er tilgængelige. 
Bestyrelsen beslutter at drøfte betaling til venteliste på næste møde. 

5:    Anmodning fra ny pladslejer om refusion af 3 mdrs. pladsleje: 
Bestyrelsen besluttede at afvise anmodningen med henvisning til, at alle nye pladslejere 
var informeret om tidshorisonten, samt givet tilbud om, at vi kunne skaffe en plads til 

Bådelauget Krogen

http://www.baadelaugetkrogen.dk
http://www.baadelaugetkrogen.dk
mailto:Formand@baadelaugetkrogen.dk
mailto:medlem@baadelaugetkrogen.dk
mailto:fart%C3%B8jsinspektor@baadelaugetkrogen.dk


 2

deres fartøj fra 1. januar til 1. april. Desuden blev det fremhævet, at en evt. refusion ud 
fra et retssikkerhedsprincip i givet fald også ville skulle gives øvrige nye pladslejere. 

6:    Fartøjssta+onen, status: 
Der foretages i øjeblikket optagning. Og det fungerer godt. Den 5. nov. Skulle alle både 
være på land. 
Bargisen fra MLV tilbyder at flytte medlemmernes stativer i forb. M. optagning. Dette 
gælder både egne og eksisterende stativer og de stativer der indgår i stativordningen med 
MLV. Bestyrelsen godkender at betale MLV 1000kr. pr. optagningsdag for dette arbejde. 
Der er ved at være lidt knebent med plads på vinterpladsen. Det er vigtigt, at være 
opmærksom på, at bådene ikke kommer til at stå for tæt. 
En ansøgning om en plads til en båd længere end pladsen blev debatteret. Det er dog 
uklart, om der findes officielle regler for dette. Steffen Kramp kontakter Havnemester 
Thomas mhp. på afklaring. 
Andre klubber ønsker at bruge vores masteskur. Dette kan Krogen acceptere, så længe 
KROGENs medlemmer har deres master på plads, og der er ledig plads. 

7:    HAL-nyt: 
Kurt orienterede: Den 12.11. kl. 12-15 er der ”Havnevandring” for politikere og andre 
ansvarlige/interessenter. 
Ny mødestruktur i HAL, der skal fremme indsigten i økonomien og investeringen. 
Vi skal finde en ny repræsentant til HAL-bestyrelsen. 

8:    Forslag om at justere afregning af strøm ud fra den gennemsnitlige strømpris fra 1. oktober +l 1. 
januar: 
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, fordi el-priserne svinger meget for tiden. 

9:    Aflåsning af klubhus, svind m.m.: 
Døren låses den 6. 11. og Steffen Skov udleverer nøgler mod et kontant depositum på 
100kr. 
Et medlem har i år ydet en særlig frivillig stor indsats for klubben. Og medlemmet 
modtager herfor en særlig påskønnelse. 

10:   Evt.: 
Et nyt medlem er optaget til ventelisten til en A-plads. 
Næste møde den 15. 12. kl. 17, efterfulgt af julefrokost. 

Ref.: Skov & Bønne 
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