
BÅDELAUGETS BERETNING FOR 2014. 
 
Bortset fra vinterens storme, har det været et roligt år i lauget. 
Et medlem er udtrådt af lauget, nemlig vort værdsatte og mangeårige medlem Jørgen Christiansen. 
Vi har optaget et nyt fast medlem Jørgen Schønnemann, hvis båd p.t. ligger på gæstepladserne. 
Status er altså samme antal medlemmer som sidste år, i alt 16. 
 
Vinterens storme slap medlemmerne godt fra, trods stormenes voldsomhed. Der skete kun skader 
på spillet på gæstepladserne, dels på selve spillet og dels på selve spilkassen. Da dette alligevel skulle 
renoveres er skaderne til at overse. 
 
Stormene har dog møbleret en del om på selve stranden, og vi appellerer til grundejerforeningen, 
om  at stenene ved gæstepladserne, som nu ligger foran bånene, kastet op på selve strandarealet, 
tilbageføres bag bådene, således at vore pullerter som nu ligger delvis blotlagt bliver stabiliseret, 
og sandet kan aflejre sig mellem stenene. En udjævning af stenene ved de faste bådpladser, samt 
tilbageføring af de sten som nu ligger helt oppe under bådene, vil også 
være velkommen, når man alligevel har en gravko på stranden. 
 
Da vi af grundejerforeningen nu endeligt er orienteret om, at der ikke er, og ikke kan tegnes ansvars- 
forsikring  for spillene, vil disse blive forsynet med en advarselstekst, som understreger, at brug er på eget 
ansvar, og såfremt man er i tvivl omkring brugen af spillet, skal rette henvendelse til laugets formand. 
 
Vort regnskab for  året udviser et overskud på kr. 1600,-, og at egenkapitalen udgør godt kr. 10.000,-. 
For det kommende år budgetteres med et underskud på ca. kr. 1000,-, grundet udgifter til renovering af 
gæstespillet.Det årlige kontingent blev fastholdt. 
 
Det var tidligere besluttet at vi på årets generalforsamling, som i år var velbesøgt med 7 medlemmer, 
skulle tage en holdning til evt. accept af kajakker, kanoer, m.m på vore pladser. 
Vi har besluttet forsøgsvis at tildele en gæsteplads til formålet, med indtil 3 stk kajakker/kanoer på 
pladsen, og herefter se hvor stort behovet er for disse fritidsaktiviteter. Vi besluttede at prisen til lauget for 
en kajak/kano skal være kr. 100,- pr. år. Vi vil indstille til grundejerforeningen, at de går med på en pris på 
1/3 af en normal plads. 
 
Hele styrelsen er på valg hvert år, alle blev genvalgt. 
 
Bådelauget 
John Christensen, formand 


