Referat af bestyrelsesmøde i Bådlauget
13. marts 2018 klokken 19 i Fælleshuset
Dagsorden
(Bestyrelsen, observatør og gæster)
1.
a.
1.

2.
3.
4.
5.

Forsikringsforhold v./Thorkil og Kurt
Optagelse på Havnelisten som A-havn
2.
Orientering
Mandagsholdets arbejdsdage i 2018:
Mandag 9/4 fra kl. 18:30 rengøring, kajakstativer
Mandag 14/5 fra kl. 18:30
Mandag 11/6 fra kl. 18:30
(Mandag 9/7 og 13/8 udgår pga. ferie)
Mandag 10/9 fra kl. 18:30
Mandag 8/10 fra kl. 18:30
Mikael og Niels deltager i planlægning af Christianshavns 400 års jubilæum. Forslag modtages gerne…
Orientering til og fra

Opfølgning på aktiviteter fra referat af møde 6.2.2018
Ad 1 Mandagsholdet kan give Kanongruppen en hjælpende hånd med nedrivning
Citat:” Kanonbådsgruppen ønsker en renovering af toiletterne i skuret. Det præcise omfang, arbejdsopgavernes art og tidsramme ligger
ikke fast, men mandagsholdet kunne i hvert fald hjælpe med nedtagning mv på en af de foreslåede mandage - og jeg kan skrive rundt for at
nedsætte et lokumshold (!)”
a.
Ad 2f Kim/Flemming – risten ved bedding og bådvogn
b.
Ad 2i Rasmus – reservationssystem til Crocodillen
c.
Ad 2k Flemming/Niels – Retningslinjer for bådpladserne (Udsættes til næste møde)
d.
Ad 2l Flemming/Niels – Strømforbrug og fordeling (Udsættes til næste møde)
e.
Ad 2m Sven – Brug af Hal C
1.
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 18-18-18)
(Bemærkning – bådskuret kan ikke bruges den 18/5 – forslag fra Niels om GNF 16. maj).
e.
Sank Hans aften 23. juni 2018 (Leon Aktor og venner spiller).
f.
Skal vi introducere en ny fest? En sommer- og sømands-/maritimfest?? (Eller begivenhed af mere seriøs karakter ift. vore
aktiviteter. Rokonkurrence/søsport??).
1.
Status
a.
Bådeskur og mandagshold
a.
MaBådebro
b.
Badeplatformen
c.
Crocodillen
d.
Roning
e.
Kajak
f.
Bådepladser og bolværk
i.Drøftelse af tildeling af bådpladser. Hvem kan få plads i Halvtolv? Hvordan skal ejerskabet af bådene være for at man kan få en plads?
1.
Eventuelt

Referat fra Bådlaugsbestyrelsesmøde 13.3 2018.
Til stede: Niels, Jacob, Thorkil, Flemming, Svend, Mikael og Rikke (referent)
Fra A/B: Annegrete
Afbud: Rasmus
1.
Forsikringsforhold
Havneudvalget ser på om Halvtolv kan optages på Havnelisten som en A-havn, hvilket
forsikringsmæssigt er en stor fordel. Det vil ske enten ved et syn eller administrativt. Thorkil er tovholder
på sagen.
2.
Orientering:
Niels orienterer om mandagsholdets planer.
Mikael og Niels fortsætter deltagelsen i planlægning af Christianshavns 400 jubilæum (17. – 19. august).
Annegrete oplyser at der har været lokaludvalgs-valg, hvor Jens Loft jensloft@gmail.com

fra Schifters kvarter blev valgt. Sagen om BaseCamp er sendt tilbage til Teknik og Miljøudvalget til
nyt lokalplansforslag. A/B ønsker at være i dialog med De Linde, så vi får mest mulig indflydelse.
Primært handler det om højden på BaseCamp og bebyggelsesprocenten.
Sven deltager i et Stand up paddle-instruktørkursus i den kommende weekend. Sven er ved at lave
aftaler med kajakklubber omkring os så vi kan få IPP2 kurser. Han efterspørger e-mailadresser på
interesserede. De fleste findes i Holdsport (RIH)
Niels oplyser fra Rasmus at Folketinget har bevilget 2,8 mio. kr. til fjernelse af skibsvrag omkring de
danske kyster. Niels vil undersøge, om det er muligt at få fjernet de to vrag (et synligt og et usynligt),
der ligger nærmest Halvtolv. Han kontakter i første omgang Michael Lerche for status i sagen i
forhold til om han har ideer om, hvem der kan gøre noget.
3.
Opfølgning på sidste møde:
Mandagsholdet giver en hånd med til renovering af toiletrum.
Kim er tovholder på risten ved bedding.
Sættes i værk omkring påske ved Rasmus. Beboere skal informeres gennem diverse kanaler:
Gadespejlet og hjemmeside.
Udsættes til næste møde.
Udsættes til næste møde
Sven samler e-mailadresser og fødselsdatoer, så vi kan få adgang til Hal C. Sven fremlægger en
liste til generalforsamlingen, så medlemmerne kan skrive sig på. I Hal C kan man få mulighed for at
benytte fitness-faciliteter og fx også spille badminton
4.
Aktiviteter
Rasmus tilrettelægger søsætning 7.april som vanligt. Standerhejsning. Flemming sørger for
drikkevarer, Mikael og Sven sørger for indkøb af pølser. Flemming taler med Kirsten om kanonen.
Flemming har en ny stander til standerhejsningen.
Flakforttur er 10. juni.
Generalforsamlingen flyttes til 16. maj. Først generalforsamlingen og herefter et åbent arrangement
med øl og musik.
Det overordnede er på plads. Vi drøfter videre på næste møder.
Bestyrelsen foreslår at vi laver et sjovt dagsarrangement den dag, kanongruppen har planlagt at
holde fest i august. Meningen er at vi kan lave konkurrencer med paddleboard, kajakker m.m. fx kan
der laves paddleboard “ringridning”.
5.
Status.
Intet nyt om bådskur, bådebro og mandagshold.
Intet nyt
Intet nyt. Crocodillen er ved at blive klargjort til sæsonen.
Der er 5 interesserede nye roere. Kim er ved at planlægge roskole i to weekender og træning af
rotaget og styrke i FitnessWorld.
Rikke foreslår at vi, sammen med de nye havkajakker, køber to vingepagajer, der kan indstilles i
skivningen. (Alle de eksisterende vingepagajer er skivet til samme side, dette kan ikke ændres).
Sven fortsætter havkajakindkøbsprocessen. Sven sætter en liste op i Bådskuret, der viser, hvem,
der kan benytte Bådlaugets kajakker. For at ro uden for de nærmeste kanaler, kræves IPP2.
Flemming kontrollerer indbetalinger for kajakopbevaringsplads; og Mikael sørger for nye
årsmærkater til kajakejerne.
Bådpladser ved Halvtolv er for beboere i Halvtolv. Der findes nogle gamle retningslinjer for tildeling
af bådpladser, som Niels vil finde frem med Rasmus, På et kommende møde drøfter/reviderer vi
principperne på et kommende møde i bestyrelsen. I forbindelse med søsætningen vil bestyrelsen
vurdere, om der er nogle af bådene, der skal flyttes, så alle redningsstiger er tilgængelige. Det er et
krav, at det er tilfældet.
Mødet slutter med en drøftelse af principperne for brug af kajakkerne. Må medlemmernes gæster
benytte kajakker, hvis de har IPP2? Sven finder de gamle retningslinjer, så vi kan revidere dem på et
kommende møde.
6. Eventuelt

