
Møde Bådlaugets bestyrelse 10. november 2019 
Fremmødte: Freddy, Morten, Mogens, Elise, Niels, Jesper

1. Saunaen er på plads 26 og i brug nu. Der er vist flere brugere nu. Vi må gøre op efter 
sæsonen, hvad der skal ske med den om sommeren. Det må saunalauget og bestyrelsen 
beslutte.

2. Der er intet nyt om listen med bådpladser og beboere – Elise rykker Rune 
3. Svalegange – Niels har fået tilbud på knægtene og brædder: Der skal bruges 234 meter 

brædder – og høvlet på 3 sider vil prisen være omkring 12.000 leveret hos os inclusiv 
moms.  Prisen for knægtene er 26.000. Skruer i alt 2.500 kroner. 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. 

4. Elise laver overblik over svalegange Al Rune for endelig godkendelse. 
5. Skal vi overveje at få en ny tømmerflåde Al ejendommen – folk vil gerne bruge en sådan til 

at bruge som afsæt til at bade om sommeren ? Skal drøftes med – med den store 
bestyrelse måske. Kommer an på, hvor saunaen skal ligge om sommeren. 

6. Bundpæle -  det skal drøftes med saunalauget omkring fjernelse af deres 2 pæle. Og så 
skal vi overveje at få den ekstra bundpæl sat ned – samtidig. Vi har fået tilladelse fra 
Kystdirektoratet til at etabelere den ekstra bundpæl. Henrik bør spørge næste gang, han 
ser dem .

7. Vedtægter har ligget stille til nu – afventet sauna og diskussioner om vi skulle lave et ”vand 
laug”. Eftersom det ikke kommer på tale, kan vi gå i gang med vedtægterne. Elise kigger på 
det igen.

8. Fællesbåd projektet.  Morten sørger for at lave spørgsskema, og Henrik har gode ideer også.   
9. Hjemmesiden for bådlauget. Henrik har status til næste møde. Morten har sagt til Anne, vi 

gerne vil være med at præge den nye hjemmeside
10. Næste møde er Torsdag den 23. januar klokken 19 – hos Niels


