BERETNING FOR BÅDELAUGET 2021

GENERELT
Det har været et roligt år i lauget såvel vejrmæssigt som aktivitetsmæssigt,Vi har ikke haft
voldsomme storme der som tidligere har beskadiget vore installationerOg vi har ikke haft nogle tyverier i
årets løb.. Vi har p.t. 13 både på vore primære pladser, 5 både på gæstepladserne og12 kajakker/subboards
på stativet

VORT KAJAKSTATIV : Vi har oplevet en stor interesse i årets løb for vore pladser på kajakstativet, dette har
Sikkert noget med coronasituationen at gøre hvor mange har arbejdet hjemmefra i sommerhuset og har
taget sig tid til en sejltur, navnlig ser vi flere og flere subboards som er den nye dille, vi har nu kun to ledige
pladser på stativet, så det har været en stor succes.
Vi har tidligere også acceptere medlemmer med bolig lige uden for vort område, denne praksis vil vi stoppe
Blandt andet for at undgå at vi optager medlemmer som ofte vil køre i bil til vort laug, for herved at undgå
belastning af vore veje og p-pladser, fremover bliver lauget kun for medlemmer med bolig i Munkerup.
VORT STRANDMILJØ: Vort strandmiljø udvikler sig positivt, hybenroserne er stort set udryddet, og
marehalmen breder sig fint, så klitterne er på vej, selv om de nu er mikroskopiske, med tegningen er der.
Den kommende sandfodring, som vi ikke har set noget til endnu, er vi meget spændt på hvad vil medføre.
Skulle nu starte i 2023 så vidt jeg er orienteret, denne får indflydelse på vore høfder bundforhåldene på
stranden og for en kommende badebro.

PLANLAGTE TILTAG For hele tiden at forsøge at udvikle vort strandområde, til glæde for såvel
Laugets medlemmer som områdets beboere er det planlagt at overdække området ved rækværket ved
siden af vort lille skur, og montere denne med nogle fastmontered siddepladser så man kan sidde i ly for
vind og vejr.Vi vil etablere en lille gammeldags stejleplads bestående at 3 til 4 pæle til brug for
tørring/rensning af fiskeredskaber. Vi overvejer også at etablere et separat subboardstativ, placeret kun i et
lag direkte på jorden ved siden af kajakstativet. Dette vil vi evt beslutte på vor næste generalforsamling I
2022.

KLAGER OVER LAUGET.

Desværre har vi hørt at der er klaget over bådelaugets medlemmer, det skulle dreje sig om kørsel på
knallert/atv med for stor hastighed. Der er tale om to medlemmer af lauget og klagen er påtalt overfor

medlemmerne, så dette hører op. Laugets har absolut ingen interesse i at være til gene for nogen Og tager
klagen ad notam.
Vi vil dog fremover sætte pris på at klageren retter direkte kontakt til mig som formand, så vi sammen kan
drøfte problemstillingen og løsningen på evt problemer.

EVT. SPØRGSMAÅL

