
Beretning for bådelauget 2020 
 
Det har været et roligt år i lauget rent vejrmæssigt, ingen ødelæggelser grundet 
storme. 
 
Rent medlemsmæssigt har der været stor aktivitet, desværre døde to af vore 
medlemmer i årets løb nemlig Knud Dyring Andersen, et langvarigt skattet medlem 
Som også på et tidspunkt var formand for lauget, og et nyere medlem som 
hjemkommet fra Grønland skulle til at nyde sit otium, nemlig Hans Erik Bresson, 
æret være deres minde. Vi har endvidere 3 både som er til salg, lige som en båd er 
stjålet, og ejeren stopper som medlem. Heldigvis har der været fin ny tilgang 
Således at vi nu er 3 flere end sidste år. Vore pladser er fordelt med 14 bådepladser 
4 gæstepladser og 5 kajakpladser. 4 pladser på gæstepladserne er ledige. 
 
Vi etablerede i sommer et særligt stativ for kajakker, dette har været en succes, 
Nu i alt 8 kajakker i stativet. 
 
Vi havde sidste sommer en arbejdsdag hvor vi fik reetableret de pullerter som 
stormen havde kastet rundt med, disse er nu støbt ned igen og er funktionsdygtige. 
Bådene som stod lidt rodet blev sat på de respektive pladser og nr. på pullerterne 
Blev malet op. Vi synes selv at alt nu er velordnet. 
 
Sandfodring af stranden i 2019 har vi ikke set meget til, projektet er tilsyneladende 
gået i stå, grundet ”hvem skal betale ”, måske Alan (Nielsen, formand for 
grundejerforeningen - red.) har nyt her. 
 
På generalforsamlingen var der fra medlemmerne undren over at 2/3 dele af vort 
kontingent går til grundejerforeningen ud over de 400 kr. der betales som tvungen 
kontingent, for at blive medlem af lauget. 
Vi betaler i alt kr. 600,- pr. medlem ud af 700 kr, altså ca. 12000 for os ca. 20 
medlemmer, hvor en hel grundejerforning i lokalområdet betaler 1000 kr. for 
samtlige medlemmer. Dette finder vi er helt urimeligt. De sidste 2 år er der intet 
gjort omkring reetablering af høfderne som pengene blandt andet skulle gå til. 
Det skal endvidere nævnes at laugets medlemmer ingen indflydelse har på 
pengenes anvendelse, også urimeligt. Vi mangler ikke vilje til at støtte for lauget 
relevante opgaver, vi betalte for et par år siden ekstraordinært ca. kr. 5000,- 
Til grundejerforeningens opgaver. 
 



Vi fremsætter derfor beslutningsforslag til generalforsamlingen i 
grundejerforeningen i 2021 som følger: 
 
LAUGETS ÅRLIGE BIDRAG FOR SAMTLIGE MEDLEMMER UDGØR KR. 1000,- 
 
ET ÅRS OPKRÆVNING PÅ KR. 12000,- TILBAGEBETALES TIL LAUGET. 
Grundet der ikke er udført opgaver de sidste to år, og der her er indbetalt kr. 
24000,- 
 
Vi tror også grundejerforeningen finder dette rimeligt. 
 
Lauget ønsker at skabe et mere attraktivt strandmiljø, til glæde for så mange som 
muligt. 
Vi pusler lidt med en ide om en sauna på stranden ( det er op ad bakke ) også til 
glæde for vinterbaderne. Den offentlige myndighed på området er ikke afvisende for 
en dispensation, med det kræver i første omgang en lokalplan fra kommunen. 
 
Et lille læskur på stranden eks. placeret bag vort spil ville også være velkommen 
Både for bådejere og strandgæster, vi vil drøfte denne mulighed med 
grundejerforeningen 
 
Der har på det sidste været et problem med den løse afvandingsrist ( den store ) 
Som ligger løst når køretøjer uanset art er kørt over. Vi har set på risten og 
konstateret at den oprindeligt ( lå perfekt i mange år ) er skruet fast i 
afvandingskanelens cement med nogle specielle skruer, der var 2 skruer, den en er 
væk den anden sidder løst, derfor problemet. Bådelauget løser denne opgave 
snarest, vi skal blot skaffe de specielle skruer. 
 
Laugets bestyrelse blev genvalgt og John (Christensen - red.) fortsætter som 
formand. 
 
Munkerup 18/6-2020 
John 


