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Fiskerivej 13, 8000 Århus C         www.baadelaugetkrogen.dk 
             

Referat af ordinært bestyrelsesmøde 
den 19.01.2023 Kl. 18:00 

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

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

2:    Behandling af sag om mulig eksklussion af medlem. 
Punktet udskudt til senere drøftelse. 

3:    Nyt fra byggeudvalget: 
Vi har fået en præsentation fra arkitekterne Sølvsten om, hvordan et nyt klubhus kan 
udformes. 
Mogens har lavet en 3d-præsentation af projektet, der blev vist på storskærm. Det gav et 
godt indtryk af huset. 
Det udløste mange gode snakke om indretning og udseende. Lysindfald, 
terrasseplacering, skillevægge m.v.. 
Bestyrelsen har 14 dage til at komme med indspark til byggeudvalget. 

4:    FartøjsstaEon status: 
6 vintergæster ligger nu på fartøjsstationen. 
Admin.programmet og fartøjsstationen er blevet synkroniseret. 
Vi er stadig ikke klar over forsikringen ved kørsel med ”Gedden” og vores både ved 
søsætning og optagning. Torsten må finde en afklaring. 
Søsætning: Lars Therkildsen siger ok til datoerne: 31/3, 14/4 og 29/4. 
Han er dog træt af, at folk brokker sig over prisen, vi må gøre klart, at det er på timebasis, 
så hvis alt er klart er det billigere end hvis man roder og forsinker processen. 
Steffen S. sætter skemaer op i klubhuset og Bønne laver skriv på div. medier. 

5:    Bimåler bro 9: 
Vandmåleren til bro 9 har været i stykker, så vi får nok en ekstra regning. Henning har 
lavet en aftale med Urban Nordhavnen om deling af regningen. Vi vil ikke erstatte 
måleren. 
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Gennemsnits elprisen det sidste år er lavere end 5kr/Kwh, så vi sætter igen prisen på 
bimålerne til 3,50kr/Kwh. Henning skriver til Mads Bo om opkrævningerne. 

6:    HAL- nyt: 
De nye parkeringskort bliver lavet af havnen. De bliver i betalingskortstørrelse med etui. 
Der bliver iværksat en oprydning langs banelinien. 2 folk er ansat af kommunen til dette. 
Harmonerede gæstesejlerpriser: Snak endte med indkaldelse til nyt møde til foråret. 
Borgermøde om havnen i Sejlsport Centeret den 31.1. 2023. 
Kurt holder i bestyrelsen, så vi skal foreslå en afløser senest den 22.3.2023. 
  
7:    Nye vedtægter - strategi/nedsæLelse af udvalg: 
Udvalget blev: Steffen K., Steffen S., Bettina & Bønne. 

8: Læskedrikkeautomat: 
Henning og Steffen S. havde hver især indhentet tilbud på ny eller renovering af 
læskedrikkeautomat. Steffen S´. tilbud med MobilPay var den billigste, og blev valgt. 
Steffen S. går hermed i gang med at kontakte firmaet SwitchPay, der har en løsning. 
Hermed skulle det være slut med kontanter og dåseøl i klubben. 

9:    Årshjul/sæsonhjul: 
Generalforsamling mandag den 24.4.2023 kl. 18:00, i Sejlsports Centeret. 
Standerhejsning lørdag den 29.4.2023 kl. 10:00. 
Standernedtagning lørdag den 7.10.2023 kl. 10:00. 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 23.2.2023 kl. 18:00. 

10: Medlemsansøgninger: 
2 nye medlemmer er optaget i klubben og på ventelisten. 

10: Evt.: 
Intet. 

Ref.: Skov & Bønne 
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