
Møde Bådlaugets bestyrelse 2. September 2019 
Fremmødte: Freddy, Morten, Mogens, Elise, Tina, Niels. 

1. Sauna situa;onen. Elise har afleveret Bådlaugets indstilling til hoved bestyrelsen. Vi afventer 
nærmere fra bestyrelsen, når der er nyt.

2. Niels har fået brev fra Kystdirektoratet , at vi gerne må etablere en ekstra bundpæl ud fra 
pladserne, hvor saunaen har ligget. Så vi må sætte 5 pæle istedet for de eksisterende 4 
pæle – indenfor samme område. Lyder også til, sauna sagen er afgjort i Direktoratet – men 
vi ved ikke med hvad. Vi vil undersøge, hvad det koster at få 3 pæle: en ekstra, en knækket 
og en skæv skal rettes op. Niels kontakter firmaer og hører, hvad det koster. 

3. Den aktuelle liste med bådplads ejere og beboere i huset – er blevet kommenteret af 
bådlauget. Vi afventer Runes omsendelse af den til beboerne inden længe.

4. Fodhegn  ud mod plænen på østsiden blev drøftet. Har vi lov til at hegne omkring os ? 
Virker som om, en enkelt beboer vil hindre andre i at være på pladsen. I følge Rune vil man 
køre en test for at se om det begrænser adgang og støj. Forhåbentlig kan alle beboere give 
input, når testen er slut.

5. Træk linier i elas;k blev drøftet – om de er egnede. Mogens laver en test på sin egen plads 
næste år – og melder tilbage

6. 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 og 
Jesper kigger på det igen.

7. Svalegange. Niels skulle finde pris på træværket – og har været på tur i Bornholm og fundet 
priser. Der skal bruges 234 meter brædder – og høvlet på 3 sider vil prisen være omkring 
12 leveret hos os inclusiv moms.  Prisen for knægtene er 26.000. Skruer i alt 2.500 kroner. 
Opsætning kræver et overslag. Niels spørger Jimmi om at sætte det igang. Vi skal 
overveje, hvordan vi får redningsstigerne indtænkt i projektet – så vi får dem lovligt ind.

8. Fællesbåd projektet.  Den fælles båd har ikke nogen plads nu – da saunaen ligger i 
indsejlingen. Vi må afvente endelig placering af saunaen, før vi ved, hvor den skal ligge. Vi 
afventer sauna løsning, før vi spørger om interesse om en fælles båd. 

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. Standerstrygning er søndag den 27. oktober klokken 13. Tina og Jesper står for glögg og 
drikkevarer. Morten står for æblekage. . Niels står for flag og trut i horn. Morten tager 
tallerkener og gafler, glas fra vicevært lejligheden. Mogens laver invitation og sender den 
ud

11. Næste møde er søndag den 10. november klokken 11.30 hos Elise – med efter følgende 
julefrokost med påhæng.  


