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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.baadelaugetkrogen.dk 
             

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 
den 15.12.2022 Kl. 18:00 

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

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

2:    Eksklusion af medlem m.m.. 
Pågældende medlem var inviteret til at deltage under dette punkt, men havde meldt 
afbud. Bestyrelsen drøftede sagen og besluttede at genoptage den på sit næste møde.  

Der har været møde med Foreningen af lystbådehavne i Danmark (FLID), om jura for 
fartøjsinspektører. Thomas havnemester havde inviteret til mødet ang. emnet. Steffen 
Kramp refererede fra mødet og kunne orientere om at: Der findes flere forskellige 
udgaver af havne. Vi er en kommunal havn, og har derfor 3 reglementer: Det alment 
gældende, de kommunale regler og klubbernes regler. Vedtægter skal være meget 
utvetydige når det gælder personsager og helst afstemt med juridisk ekspertise. 

3:    Forslag om afskaffelse af ventelistegebyr på 100kr: 
Forslaget blev godkendt. Medlemmer på venteliste betaler fremover udelukkende 
medlemskontigent.  

4:    FartøjsstaGon status: 
Fem vintergæster har lejet plads denne vinter. 

5:    HAL nyt: 
I ønsket om at oprette underudvalg for de forskellige gøremål i HAL, rundsendes email 
med opfordring til at melde sig i disse udvalg. 

MLV ønsker flere, der vil uddanne sig til at køre med ”Geden”. Email rundsendes med 
opfordring til at deltage i dette. 

Et ønske fra HAL om indførelse af harmonisering af gæstesejler afgift i klubberne, kan 
blive en realitet. Afventer videre drøftelse. 
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6:    Tyveri fra klubbens depotrum og klubhus: 
Der har været indbrud i Krogens depotrum i pakhuset. Tyvene har forårsaget stor 
ødelæggelse og stjålet pengeskabet. Desuden har tyvene skaffet sig adgang til klubhus og 
kunnet åbne øl/læskedriksautomat og stjæle kontanter. Det samlede tab vurderes til at 
ligge på 5-6000 kr. Sagen er meldt til politiet, som efterfølgende har oplyst at sagen er 
henlagt. 
Bestyrelsen ønsker at overgå til en kreditkort eller mobilepay-betjent automat, således at 
kontanter ikke fremover forefindes. 

7:    Nyt fra byggeudvalget: 
Byggegrundens modning bliver snart sat i gang. Et møde er berammet med Sølvsten 
arkitekter 12. januar. 

8: Evt.: 
Intet. 
Efter mødet afholdt bestyrelsen julefrokost på restaurant Anker. 

9:    Næste møde: 
Torsdag den 19. januar 2023 kl. 18:00 i klubhuset. 

Ref.: Skov & Bønne 
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