Referat
fra bestyrelsesmøde i Bådlauget 6. februar 2018 klokken 19 i Fælleshuset
Til stede: Niels, Rasmus, Thorkil, Sven, Jakob, Mikael og Rikke. Fra A/B: Annegrete. Preben T deltog
ved første punkt.
Afbud: Flemming
Dagsorden
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Orientering
a. Toiletter i skuret planlægges ombygget. Kanongruppen efterspørger hjælp.
Opfølgning på aktiviteter fra referat af møde 14.11.2017
a. Rikke – romaskinen OK
b. Niels – Øl til julebestyrelsesmødet OK
c. Niels – Invitation til julebestyrelsesmødet OK
d. Mikael – Tagvinduer Status?
e. Flemming, Jakob – Pladsnumre Status?
f.
Flemming, Niels – Rist ved beddingen Status?
g. Bestyrelsen – kajakregistrering ved bådoptagningen Status?
h. Rasmus – Køb af domænet Crocodillen OK
i.
Rasmus – Reservationssystem til Crocodillen Status?
j.
Mikael – Eltavler status
k. Flemming – Retningslinier gennemses og justeres eventuelt.
l.
Flemming/Niels/Anne Grete – Ændring af strømforsyning mod Laboratoriegraven. (Fælles projekt med AB).
m. Sven – Orientering om status for Halvtolvs adgang til Hal C’s træningsfaciliteter.
Aktiviteter
a. Søsætning 7.april 2018
b. Standerhejsning 8. april 2018
c. Flakforttur 10. april 2018
d. Generalforsamling - 18.maj 2018 klokken 18. Efterfulgt af fest. Mikael står for arrangementet (Bemærk 1818-18)
e. Sank Hans aften 23. juni 2018 (Orkester skal bookes osv)
f.
Skal vi introducere en ny fest? En sommer- og sømands-/maritimfest?? (Eller begivenhed af mere seriøs
karakter ift vore aktiviteter. Rokonkurrence/søsport??).
Status
a. Bådeskur og mandagshold
b. Bådepladser og bolværk
c. Bådebro
d. Badeplatformen
e. Crocodilen
f.
Roning
g. Kajak (Herunder drøftelse af gennemgang af kajakkerne og fremtidigt behov for kajakker (antal, størrelser
mm).
Forsikringsforhold
a. Thorkil - Spørgsmål fra Jørgen Blomqvist vedrørende klassificering af Halvtolvs Havnearealer som KlasseA havn.
Økonomi
Eventuelt

Referat
Preben orienterer om Kanongruppens arbejde med renovering af Kanonskuret. Scene, lamper
og det nye ”gamle” bord er ordnet. Der er også kommet mere porcelæn og sat et sejl op, så der
kan opbevares ting, til de forskellige laug og holdes møder. Toiletterne trænger til
renovering, der skal hugges fliser ned, spartles og sættes væv op, og på længere sigt nye fliser
på gulvet, samt bygges en niche ved vasken. A/B tilslutter sig planerne om væggene og har
bevilget 5000 kr. til det. A/B har drøftet Prebens ønske om brosten omkring bådskuret for
beskyttelse mod slagregn. Dette tager Bådlauges bestyrelse ikke stilling til men henviser til

drøftelse i A/B Halvtolv. Preben efterspørger hjælp fra Mandagsholdet til det praktiske. Niels
spørger Michael Lerche om det. Bådlaugets bestyrelse er som udgangspunkt meget positive
overfor Kanongruppens initiativ til renovering af toiletterne, men mener, at budgettet på
5000 kr. er for lavt estimeret. Bådlaugets bestyrelse opfordrer til at der udarbejdes en plan
for arbejdet og et tilhørende realistisk budget før arbejdet igangsættes. Endeligt bør
et tilsagn om at igangsætte arbejdet komme fra AB Halvtolvs bestyrelse.
1) Opfølgning fra tidligere møder
a) OK
b) OK
c) OK
d) Der er kun to utætte vinduer tilbage. Mikael oplyser at Jørgen E vil klare dem
e) OK
f) Der arbejdes på sagen (Flemming). Vi håber at den (risten) er klar til
standerhejsningen
g) Kajakkerne er gennemgået. Vi har 40 fælles og 29 private. 7 er ikke registreret
(mærket). Sven vil eftersøge ejere af de ikke-registrerede kajakker, tjekke med
Flemming om der er betalt for leje af plads. 23 kajakker benyttes aldrig. Sven foreslår
at vi afhænder nogle af de kajakker, der aldrig benyttes. Ejere, af privatkajakker der
meget sjældent benyttes, skal spørges, om de vil lade dem blive benyttet af
Bådlaugets medlemmer. Bådlauget bevilger penge til to kajakker i ”tung
herrestørrelse” op til 15.000 kr.; Sven sørger for at prøve nogle og købe de bedste til
prisen.
h) Domænet er på plads.
i) Rasmus arbejder med reservationssystemet, bliver snart klar. Indeholder både
reservations- og betalingsmulighed.
j) OK
k) Afventer til Flemming er her på næste møde.
l) Niels og Flemming laver oplæg til næste møde. De vil også se på hvordan strømmen
bruges og om der evt. sker misbrug.
m) Sven arbejder videre med at undersøge muligheder for at låne Hal C. Der kræves en
oversigt over Bådlaugets medlemmer med alles fødselsdage
2) Aktiviteter
a) 7.4.: Søsætning
b) 8.4.: Standerhejsning
c) Flakforttur 10.6. Kirsten Fabricius står for arrangementet.
d) Generalforsamling: 18.5.18. klokken 18. Mikael tager lederskab i det. Vi laver fest
efter GF
e) Der er ønske om Leon A til at spille til Sankt Hans. Niels forespørger ham
f) Vi vil holdet ”Halvtolvs kanonslag” den 11.8. Det kunne være sjovt at lave noget
”vandrelateret” fx kajak., paddleboard- og rokonkurrence om dagen og få

3)

4)
5)
6)

Kanongruppen til at lave fest om aftenen. Niels undersøger om vi kan låne
Kanonskuret denne dag.
Status
a) Kører fint
b) Der er lejet ud over det hele generelt (Jakob). Vi skal have opfrisket regler for leje af
bådpladser. (Se endvidere under eventuelt).
c) Intet nyt
d) Intet nyt
e) Intet nyt
f) Intet nyt
g) Ikke mere end nævnt ovenfor. Annegrete efterspørger mulighed for kajakroerne at
benytte Holdsport, som fungerer rigtig godt for baglænsroerne. Rikke undersøger
mulighederne for at få Holdsport for kajakroerne overført til rosiden.
Forsikringsforhold
a) Thorkil ser på det og afklarer ”alt” inden næste møde. Så vidt muligt.
Økonomi
a) Jf. Flemming ser økonomien fin ud.
Eventuelt
På næste møde skal tildeling af bådpladser drøftes. Hvem kan få plads i Halvtolv?
Hvordan skal ejerskabet af bådene være for at man kan få en plads?
Annegrete spørger til hvem der er Halvtolvs officielle kontaktperson i forhold til
myndigheder og havnen. Fx i forhold til at få ryddet Erdkehlgraven for bådvrag. Er der
nogen, der handler på sagen? Lige nu sker der yderligere ”klondyke-bebyggelse” på
brinken ud for Nye-NOMA. Annegrete drøfter sagen med Michael Lerche, som nok er
den, der er bedst orienteret. Bådlauget beder A/B til at gå ind i sagen og få belyst
hvordan udviklingen er.
Hegnet på kommandobroen: Det tidligere forslag er meget dyrt. Mikael foreslår
”villahegn”, som kan være meget hensigtsmæssigt og noget billigere. Det skal være
sikkert for små børn, så vi ikke risikerer ulykker.
Bestyrelsen drøfter muligheder for redning af forulykkede personer i kanalen. På
kommende bestyrelsesmøde vil muligheder for redning blive drøftet. De nuværende
redningsposter er udstyret som de skal, men kan vi gøre yderligere for at sikre effektiv
hjælp til redning og bjærgning af personer? Skal vi have reb eller hvordan kan vi gøre
noget, hvis vi ser en bevidstløs i vandet? Redningsstiger skal som minimum være helt frie
af fortøjningsreb eller foranliggende både.
Annegrete opfordrer til at Bådlauget sætter alle arrangementer ind i A/Bs kalender på
hjemmesiden, som netop har fået en grundig oprydning. Kalenderen ligger nu på
forsiden.

Referent
Rikke

