Bådlaug bestyrelsesmøde 21.6. 2017
Referat
Til stede: Sven, Thorkil, Mikael, Niels, Flemming og Rikke
Fraværende: Jakob
1. Sankt Hans: Musik, øl, grill, heks, bål er planlagt. Åbningstale Niels, båltale Kjeld
Ammundsen med mere er også i orden.
2. Bådebro: Der er generel tilfredshed med broen. Mikael nævner at Kim der er problemer
med slidsken/rampen, som bruges, når inriggerne skal i/op ad vandet. Mikael har
udarbejdet et forslag, som mandagsholdet kan arbejde på.
3. Økonomien er i orden. Flemming afventer noget likviditet i forhold til regninger, der
forventes betalt.
Drøftelse af om vi har fordele af at blive momsregistreret. Der er ikke umiddelbart nogen i
bestyrelsen, der ved, hvilke fordele, der er. Flemming forhører sig hos Kim, om han ved,
hvilke fordele, der er.
4. Sven har lavet en oversigt over kajakbestanden. Tue har givet udtryk for et ønske om flere
hav-børnekajakker, da turkajakkerne er for svære for mange børn. Bestyrelsen er enige om
at der kan bevilges to nye børnekajakker til max. 15.000 kr. I alt.
Nye regler for tilladelse til kajakroning i Bådlaugets kajakker drøftes. Der er enighed i
bestyrelsen om at vi fremover kræver IPP1 eller IPP2 fra en officiel instans for at man kan
blive frigivet til at benytte vores kajakker. Sven vil udarbejde en procedure i forbindelse for
dette og for, hvem der tidligere er frigivet herfra og derfor kan fortsætte med at ro. De
kajakroere, der er frigivet af Lise til roning i Erdkehlgraven og Laboratoriegraven (dvs.
svarende til IPP1), kan også fortsætte med at ro der. Kajakkurserne ude i byen er for
medlemmernes egen regning.
Mikael har fundet nogle skabe, som vil blive sat op til brug for kajakudstyr.
Kommandobroen er ved at blive indrettet til fitness-område med romaskine og andre
fitnessting. Området skal beskyttes, så ting ikke kan falde ned. Niels lægger det foreløbig
ud til ro- og kajakafdelingen at klargøre rummet. Rasmus foreslår at brugene udfylder et
registreringskort hver gang rummet benyttes, så vi kan se om det overhovedet bruges. Tue
køber det, der er behov for inden for budgetrammen (op til 1500 kr.). Sven fortæller, at
loftet er utæt, der kommer en del vand ned ved vinduerne. Thorkil kontakter bestyrelsen
for at høre, om man kan bevilge en reparation.
Sven har kontakt med Hal C for at høre, om vi kan benytte faciliteterne der.
Jørgen Hilm ønsker hjul til kajaktransport ved vadested langs blå rute. Flemming oplyser at
vi allerede har materiel til det.

5. Fire roere har været på havnestyrmandskursus i KR, som gav kurset gratis. Vi dækkede
forplejningen.
6. Der er styr på alt i forhold til bådpladser og bolværk. Der er netop blevet en ledig bådplads
fra 1. juli.
7. Redningsveste. Niels tæller veste op, så vi kan finde ud af behovet for veste. På private
både er veste en privatsag. Der skal være veste nok til børn, der leger på bolværket.
8. Spillet til optrækning af både er nu låst fast, så det ikke kan betjenes uden at der er en
bemyndiget til stede (Rasmus, Flemming, Per B og Lars Obel). Det er ikke tilladt at benytte
spillet på egen hånd. Der må heller ikke trækkes både op ved hjælp af andre former for
motorer eller spil.
Der ydes en stor indsats af de frivillige i forhold til arbejdet med Bådskuret.
Der mangler flere kræfter til mandagsholdet. Rasmus lægger noget på hjemmesiden og
Sven i Vandspejlet.
Michael leder projekt maling af gavl, som foregår lige for tiden
Badeplatformen er næsten klar, Flemming står for arbejdet med den.
9. Bestyrelsesarrangement på Trekroner den 29.8. 2017 klokken 17. Thorkil sørger for mad.
10. Klaret. Der trækkes lod Sankt Hans.
11. Niels foreslår at vi sender en anderkendelse til Lise for hendes store arbejde i bestyrelsen
og for Halvtolv. Thorkil sørger for at købe nogle flasker vin og give dem til hende.

