BÅDELAUGETS BERETNING FOR 2016.07.23
Det har været et meget roligt år i lauget, der har ikke været nogen væsentlige
udfordringer at forholde sig tl.
Vi har kunnet glæde os over at høfder m.m. blev renoveret ved en større indsats
så stranden, men kan desværre på nuværende tdspunkt ikke konstatere at dete
har hjulpet på sandfugten. Det har muligvis været en usædvanlig periode rent vind og
strømmæssigt, da der også rapporteres om store mængder af sten, og manglende sand
på stranden i Dronningmølle, dete er helt usædvanligt. Vi må vente og se udviklingen.
Lauget har afoldt den årlige generalforsamling ifølge vore vedtægter, med et fnt fremmøde.
Fra denne skal blot nævnes at bestyrelsen blev genvalgt og at laugets formand er John Christensen
som hidtl.
Kontngentet blev fastsat uændret.
Lauget har optaget er nyt gæstemedlem Jesper Ruben Skovåsen 32.
Lauget består nu af 18 medlemmer inkl. gæsterne.
Under punktet evt. blev det på generalforsamlingen drøfet, hvorvidt man på langt
sigt kunne fnde en mere holdbar løsning, omkring udvaskningen af vore nedstøbte
pullerter.
Vi oplevede jo at vi efer stormen Bodil med fere, at bølgerne havde udvasket sand
og sten ved fere af vore gæstepladser. Dete indebar at fere at de nedstøbte betonklodser
som holder selve pullerten ( stålrør for montering af træk tl spillet ) lå hulter tl bulter på stranden.
Disse er nu genplaceret på de oprindelige positoner, og sand og sten er med Grundejerforeningens
bistand, ater lagt ovenpå betonklodserne, så disse virker efer hensigten.
Vi må imidlertd forvente at disse problemer vil gentage sig, og at den nuværende løsning næppe
er holdbar, med udsigt tl mere ekstremt vejr.
En løsning kunne være at nedstøbe en lang betonvæg ved gæstepladserne, i hvilken metalrørene
så kunne nedstøbes . Selve betonmuren ville ikke være synlig, da denne vil ligge under niveau, og altså
være helt skjult ligesom de nuværende beton elementer. Dete kunne være en holdbar løsning
på langt sigt. Lauget vil arbejde videre omkring en langsigtet løsning, måske kan der opstå andre ideer,
det vigtge er at fnde en god løsning. Vi behøver næppe frygte indvendinger fra ofentlig myndighed
på langt sigt, et blik ned af stranden siger vist alt om problematkken. Et par krafige storme mere,
så skulle sagen være klar.
Har grundejerforeningens medlemmer kommentarer, eller gode ideer, modtages disse gerne i lauget.
Alle ønskes en dejlig sommer
John Christensen
Formand for bådelauget.

