
Møde Bådlaugets bestyrelse 23. Januar 2020.  
Fremmødte: Freddy, Mogens, Elise, Niels

1. Budget for Bådlauget i 2020 ? Elise skal >l møde med den store bestyrelse den 4. februar 

UdgiBer:  
a. Stander og standerstrygning/-hejsning – 6.000 kroner (som vi plejer)
b. Svalegange på molen og ved bådpladserne mod øst: da begge dele tilhører ejerforeningen, 

bør den store forening betale for etablering af svalegangene. Det vil være en forskønnelse 
af molen, at alle ukurrente stiger fjernes og bliver erstattet med svalegang. 
Samlet pris for hele projektet er 40.500 plus opsætning: 

a. Der skal bruges 234 meter brædder – og høvlet på 3 sider vil prisen være omkring 
12.000 leveret hos os inclusiv moms.  

b. Prisen for knægtene er 26.000. 
c. Skruer i alt 2.500 kroner
d. Der er kommet tilbud fra tømrermester om opsætning  - og låne Halvtolvs 

tømmerflåde. Hans tilbud er 86.000 kroner, som er alt for højt.  Bådlauget vil gerne 
påtage sig at sætte det op med Niels og Henrik som key drivers. Der afsættes 2 
weekender i foråret – de to sidste weekender i marts. Den 20 – 22 pg 27 – 29 
marts. Alle beboere, der har lyst at være med, skal inviteres med. Vi kan måske 
spørge vores vindues pudsere, om vi kan låne deres tømmerflåde også – men 
primært vil vi gerne låne Halvtolvs. 

c. Etablering af en ekstra bundpæl mod øst – omkring 6000 kroner, så en ekstra bådplads 
etableres

d. Pæl på yderste bådplads skal erstattes – blev knækket af en stod båd eller turist fart. 6000 
kroner

e. Derudover skal der fjernes 2 bundpæle (hvor saunaen lå før), og måske oprettes 2 pæle, 
hvor saunaen ligger i dag – det formoder vi dækkes af saunalauget

Indtægter:  
a. Salg af ledige bådpladser. Afventer endelig bekræftelse af pladser – Rune skal 

sende listen rundt først og skal rykkes

Eventuel fællesbåd er ikke kommet ret langt endnu – så der er ikke noget budget til den endnu i 
2020. 

Øvrige udeståender:  
- Tale med saunalauget omkring bundpæle / Henrik 
- Hjemmeside for bådlauget / Mogens 
- Fællesbåds projekt / Morten
- Vedtægter / Elise 

Næste møde er 2. marts – hos Morten ??


