
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I BÅDELAUGET DEN 2 JULI 2022. 

 

Til stede var der 7 medlemmer af lauget. Dagsordenen ifølge vedtægterne blev behandlet og herfra skal 

nævnes følgende. 

STYRELSENS BERETNING. 

Vor formand kunne berette at der i årets ikke havde været storme som havde udfordret vore faciliteter, 

siden orkanen Bodil i 2013 har det været relativt roligt rent stormmæssigt. 

Sandfodringsprojektet er atter blevet udsat nu skulle det påbegyndes i slutningen af 2023 med afslutning i 

2024. Der drøftes stadig muligheder for stenrev desværre går det alt for langsomt. Private har med hjælp af 

blandt andet fonde etableret et lille rev ved Hundested, det såkaldte Hunderev, som allerede nu har vist en 

særdeles gavnlig virkning på såvel dyreliv som planteliv omkring revet. Revet har desværre kun en størrelse 

som udgør 5 % af det oprindelige Hunderev som blev opfisket til brug som byggematerialer. 

Folketinget har i forbindelse med de kommende naturparker også drøftet stenrev og her indgik et stort rev 

placeret ud for Gilleleje og finansieret af staten. For et par dage siden kom det imidlertid frem at dette 

desværre ikke bliver til noget nu. Der etableres dog et rev ved Hundested, altid en begyndelse. 

Laugets beslutning fra sidste generalforsamling omkring overdækning af et mindre areal ved vort 

nuværende skur, samt etablering af en mindre stejleplads med 3 til 4 pæle gennemføres nu i løbet af 

sommeren. 

På gæstepladserne skal det gøres lidt ved spillet blandt andet ny wire m.m., dette sker ligeledes den 

kommende tid. 

 

 FRA STYRELSE OG MEDLEMMER. 

Det tidligere fremsatte forslag om etablering af et lille ekstra kajak/boardstativ blev behandlet, det blev 

besluttet at udsætte dette projekt til senere, vi mangler heller ikke pladser p.t. 

Dette projekt er et mindre stativ til kun padel boards på den højre side hvor kajakstativet er. Henimod det 

nuværende skur, så kajakker og boards adskilles.  

Vi vil opfordre bådlaugets medlemmer, som har deres board liggende, at i tager jeres board hjem i 

vinterhalvåret pga. stormene. Det er ved flere lejligheder set, at de er meget vindfølsomme og blæser ned 

fra stativet.    

Samtidigt de medlemmer som har lagt deres board og kajakker udenfor stativet og som ikke har fået tildelt 

en plads på stativet, At de fjerner dem. Vi værner om strandområdet dens unikke natur og det er vigtigt at 

vi respekterer det.  

 



 

VALG AF STYRELSE: 

Vor formand siden 2011 meddelte på sidste års generalforsamling af det var sidste år han modtog genvalg 

.efter 10 år på posten. Som ny formand valgtes Thomas Groth, Munkerup Strandvej 40. John blev valgt til 

bestyrelsen ligesom Thomas indgår i bestyrelsen som formand. Det blev endvidere besluttet at udvide 

bestyrelsen med vort første kvindelige medlem nemlig Betina Dyring Andersen, datter af vor tidligere 

formand Knud Dyring Andersen. Betina har selv kajak på vort stativ og vil være en fin repræsentant for 

kajakfolket. Bestyrelsen består herefter af 6 medlemmer 

Da der ikke var punkter under eventuelt blev mødet afsluttet. 

John Christensen 

Afgående formand for bådelauget.  

 

 


