Frederiksværk Bådelaug
3. juni 2014

ÅRETS GANG I BÅDELAUGET 1. HALVDEL AF 2014
Kære medlemmer.
Hermed en status for de ting, der er sket i første halvår af 2014.
Generalforsamlingen søndag den 2. februar var vel besøgt af 25 medlemmer (referat er udsendt)
med et efterfølgende hyggeligt traktement, som sædvanen tro indeholdt sild, ost og lidt
drikkevarer.
Kontingentindbetaling fandt som vanligt sted over to weekend’s i marts og efterfølgende var det
nødvendigt at udsende ca. 60 girokort – det er for så vidt helt i orden. Det, der bare ikke er i
orden, er, at pr. 31. marts – som jf. vores vedtægter er sidste rettidige indbetalingsdag – var der 20
restanter, som måtte have en rykker; af disse har 13 betalt, mens 4 måtte have ekstra rykkere før
de betalte og 3 har vi nu slettet af medlemslisten.
Hvad vil vi sige med dette? Det giver en unødig administration og belastning for kassereren, som
ikke er rimelig (det er altså ikke kassereren, der er urimelig). Til gengæld glæder vi os over alle de,
der møder op og betaler i klubhuset og samtidig har en lille hyggestund.
Hjemmesiden har været vendt i bestyrelsen igen og behovet for en formuleret IT-policy er
synliggjort; det arbejder vi videre med. Christian Betak har givet tilsagn om afholdelse af temaaften(er) om hjemmesiden for medlemmerne, hvilket vi gerne vil tage op i løbet af efteråret. Indtil
da opfordrer vi til, at man selv ”surfer” rundt og erhverver sig egne erfaringer.
Standeren gik til top lørdag den 5. april med deltagelse af 18 hoveder og hvis nogen var sultne
eller tørstige i løbet af aftenen, så var det deres egen skyld.
Rejsegilde på vores tilbygning fandt sted søndag den 13. april og ca. 20 medlemmer havde
indfundet sig til grillpølser og vand/øl. Hørt blandt deltagerne ved rejsegildet: ”Sådan en krans har
jeg aldrig set før”. Og hvilken krans? Kasper og Ole Snus havde kreeret en ”krans” af en åleruse sat
på en stang og med Bådelaugs-standeren i top. Om byggeriet i øvrigt må vi sige, at kommunens
godkendelse af byggetilladelse skal have stor ros for hurtighed (5 dage for at godkende
ansøgningen) og derefter kom vi i gang. Først fundamentet ved Theodor’s foranstaltning,
hvorefter Kasper gik i gang med selve huset. I skrivende stund er ydervægge, vinduer, tag,
isolering, trækning af elkabler lavet færdig for længst. Gulvet er lagt og inderbeklædningen er
snart færdig. Kig selv forbi – det bliver rigtig godt.
Og nu kommer det!

Har du lyst til at gøre noget for DIT BÅDELAUG, så henvend dig trygt til bestyrelsen eller skriv dig
på tavlen, så vi kan få malet både ydervægge og vinduer, ryddet op i skuret og rundt om
klubhuset, retableret flisebelægningen efter stormfloden og givet huset en hovedrengøring. Når vi
har modtaget jeres tilsagn, finder vi i fællesskab ud af, hvornår det skal være – det behøver nemlig
ikke alt sammen at ske på én og samme dag.
Skriver’s Fiskeskole har gjort det igen. Kristi Himmelfartsdag mødte ca. 25 hoveder kl. 0800 til
morgenmad i klubhuset og drog derefter ud på vandene for at hjemtage hornfisk. Ved
indvejningen kl. 1500 havde 15 fiskestænger fordelt på 6 både fanget 122 hornfisk. Der var
præmier til flest fisk og gæt hvor mange: ”Mulle” udmærkede sig ved at tage førstepræmien for
flest fisk, ”Bette Tut” tog andenpræmien og ”Polaris” tog trediepræmien. Glenn fra ”Mulle” havde
som den eneste givet gæt på præcis 122 hornfisk og indkasserede en præmie for det. Dejlig dag på
vandet og efterfølgende præmieoverrækkelse samt hygge i klubhuset.
Stormfloden og skaderne herfra samt processen har været lidt op ad bakke. Tryg-forsikring og
taksatoren troede, at sagen for længst var afsluttet – det var ”den” sådan set også, men det var
bare i Sejlklubben. Nu har vi så omsider haft besøg af taksator og efterfølgende tilsendt ham
tilbud/dokumentation på, hvad nyanskaffelse af køleskab, højskab og varmepumpe ville udgøre.
Flisebelægningen dækkes ikke – desværre. Og taksatorrapporten indløb så forleden; med fradrag
af selvrisiko får vi en erstatning på kr. 14.000.
Sommeren står for døren og bestyrelsen holder sommerferie – næste bestyrelsesmøde er tirsdag
den 2. september.
Hvad sker ellers i den nære fremtid:



Pinsetur 7. – 9. juni.
Sankt Hans den 23. juni, hvor du kan grille i Bådelauget.

Ellers hold dig orienteret på Bådelaugets hjemmeside www.baadlauget.dk eller tavlen i klubhuset.

RIGTIG GOD SOMMER OG SEJLADS

På bestyrelsens vegne
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