Bestyrelsesmøde i Bådlauget 14. november 2017 klokken 19 i Fælleshuset
Til stede: Niels, Flemming, Mikael, Sven, Thorkil, Rikke. Afbud: Rasmus, Jakob og Annegrete
Dagsorden
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Orientering
Opfølgning på aktiviteter fra referat af møde 10.10.2017
a.
Rikke – romaskinen
b.
Niels – Øl til julebestyrelsesmødet
c.
Niels – Invitation til julebestyrelsesmødet
d.
Mikael – Tagvinduer
e.
Flemming, Jakob – Pladsnumre
f.
Flemming, Niels – Rist ved beddingen
g.
Bestyrelsen – kajakregistrering ved bådoptagningen
h.
Rasmus – Køb af domænet Crocodillen
i.
Rasmus – Reservationssystem til Crocodillen
Aktiviteter
a.
Bådoptagning 28.10. 2017, evaluering
b.
Standerstrygning 29.10. 2017, evaluering
c.
Julebestyrelsesmøde 5.12. 2016, planlægning
d.
Generalforsamling - vi skal finde en dato (Forslag tirsdag 29. 5. 2018)
e.
Både – søsætning – vi skal finde en dato (Forslag lørdag 7.4. 2018)
f.
Standerhejsning – vi skal finde en dato (Forslag søndag 8.4. 2018)
Status
a.
Bådeskur og mandagshold – herunder drøftelse af aflåsning af skuret
b.
Bådepladser og bolværk
c.
Bådebro
d.
Badeplatformen
e.
Crocodilen
f.
Roning
g.
Kajak – herunder ønske om salg af kajak (Tommy)
Økonomi
Crocodillen
Eventuelt

Referat:
1.
2.

3.

4.

Næste møde planlægges til at være 6.2. 2018. Ved presserende sager inden, klares det pr. telefon.
Opfølgning på aktiviteter fra referat af møde 10.10.2017
a. Romaskinen får lov til at stå på Kommandobroen vinteren over. Vi håber at den kan tåle det: kæden skal
dog smøres jævnligt med olie.
b. Niels sørger for tre fustager, Flemming betaler til øllauget.
c. Niels laver invitation til julebestyrelsesmødet. Thorkil deler dem ud og tager mod tilmeldinger og afbud.
Flemming og Per køber ind og laver mad. Thorkil hjælper til. Julemødet starter kl. 18,
bestyrelsesmedlemmerne kommer og dækker op kl. 17. Flemming spørger Birgit, om hun vil hjælpe med
det praktiske med at stille maden frem, rydde af og vaske op.
d. Mikael har aftaler med tømrer, der tætner tagvinduer, nogle er allerede klaret. A/B betaler.
e. Pladsnumre, Flemming og Rasmus arbejder med det i det nye år.
f.
Der er gang i arbejdet med risten ved beddingen.
g. Sven og Mikael ser på det omkring tidspunktet for bådisætningen.
h. Domænenavnet er køb
i.
Rasmus arbejder videre med det
Aktiviteter
a. Bådoptagning gik fint
b. Standerstrygning 29.10. 2017 gik fint
c. Se ovenfor punkt c.
d. Generalforsamling, forslag til dato: 18.5. 2018 klokken 18. Efterfulgt af fest. Mikael står for arrangementet,
der kommer oplæg ved næste møde.
e. Søsætning, 7. april 2018
f.
Standerhejsning, 8. april 2018 klokken 11:30
Status
a.
i. Aflåsning drøftes. Indtil videre fastholder vi de eksisterende låse og nøgler, idet det kan være
meget svært at få A/Bs chipsystem til at fungere med de gamle døre/porte.
ii. Eltavler: Der er problemer med elsystemet, idet man kan slukke for flere andre steder, når
saunaen slukkes. Det er noget rod, der eksisterer tilbage fra dengang Halvtolv var en
byggeplads. Niels og Mikael drøfter problemstillingen med A/B og Saunalauget.

iii.

Sikkerhed på Kommandobroen: Mikael har modtaget tilbud på materialer til (børne)sikring for
17.000 kr. Vi drøfter, hvem der har ansvar, hvis børn bestiger trappen til Kommandobroen og evt.
falder ned. Det er ikke klart, men selv om børn ikke har adgang, heller ikke ved private fester i
Bådskuret, bør vi nok sikre alligevel.

b.
i.
ii.
iii.

5.
6.

Flemming har givet båden Kattinge Værk tilladelse til at ligge på hans plads et par uger.
Redningslinerne ordnes i marts 2018, Flemming er ansvarlig
Strømforsyningen mod Laboratoriegraven ændres, så den ikke længere står i græsplænen (på
samme måde som ved Snedkergraven). Skal ordnes af elektriker og vi kan måske dele udgiften
med A/B.
c. Beslagene er købt og Kim går videre med det. I forhold til skinnerne i vandet, er det billigst at lave bredere
hjulophæng på bådvognene fremfor at ændre på skinnerne nede i vandet. Kim og Flemming ser på en
løsning, så risten sidder fast. Skal være færdigt til sæsonstart, Vi afventer en pris på det hele fra smeden.
d. Intet nyt.
e. Crocodillen får ny propelbeskytter.
f.
Kim og Kurt har slebet 4-åres inriggerne helt ned og lakeret den. Der er roet 5 % mindre i 2017 end i
rekordåret 2016. Siden standerstrygning har der været vinterroning en gang om ugen – dette fortsætter så
længe vejr og chillfaktor tillader det. Kim arbejder, som ovenfor anført videre med bådvogne og hjulophæng.
Han er dog ikke sikker på, om løsningen er så praktisk om vinteren pga. både i skuret.
g. Sven ønsker flere havkajakker til voksne, idet der er mange om de få, der er. Måske skal antallet af
turkajakker (junior) reduceres, hvis de ikke benyttes (pga. pladsmangel i bådstativerne). Drøftes på
februarmødet, hvor Sven og Mikael har gennemgået kajakstativerne og vurderet, hvilke kajakker, der faktisk
bruges. Dette gælder både fælles og private. Private kajakejere vil blive opfordret til at låne deres kajakker
ud til fælles brug. Vi følger markedet for brugte kajakker.
Ser fint ud. Alt er betalt, foreningens økonomi er sund. Drøftes igen inden generalforsamlingen.
Se ovenfor.

7. Sven har tjekket med Hal C om vi kan få adgang til faciliteterne der. Det kræver at vi kommer med en liste med alle
fødselsdatoer for medlemmerne. Det har vi ikke aktuelt, måske kan Preben Thorup hjælpe med det. Sven spørger
Preben.
Thorkil spørger til om alle bådejere har tømt brændstoftanke i motorer i bådskuret. Vi vil bede Rasmus om at sende
mail til alle med besked om at svare på, om den enkeltes tank er tømt.

Næste møde er julemødet tirsdag den 5. 12. klokken 18 i Fælleshuset. (Bestyrelsen mødes klokken 17).
Næste ordinære møde er 6.2. 2018 klokken 19 i Fælleshuset.

Referent

Rikke (på baggrund af hukommelse og godt hjulpet af Niels’ notater pga. akut
computerproblem = øl i tastaturet!)

