
 Dagsorden / Referat   

Bestyrelsesmøde den 11. august 2022  
Deltagere:   
Bestyrelsesmedlemmer: Morten (Formand) – Bjarne Bo (Næstformand) - Gunner (Kasserer+ 
Havnekontor) - Niels (Bestyrelsesmedlem) – Jan (Bestyrelsesmedlem) 
Bestyrelses suppliant: Simon (1. suppleant) - Pia (2. suppleant) 
Sekretær: Jette   
Fraværende:  

Referatet er skrevet ind med rødt 
Bestyrelsens møde med udvalgsformændene, 11. august 2022
Brosamarbejdet

• Det er blevet dyrere at vedligeholde broerne
• Der mangler lidt småting rundt omkring på broerne - på grund af leveranceproblemer
• Kommunen vil hjælpe med at finde ejere til "frilæggere", der blot placerer deres båd i systemet uden 

tilladelse, men det er svært pga. GDPR-reglerne. Ved bro 60 ligger der en frilægger
• Der er en udfordring med at der ikke er plads ved den ene side af bro 11 på grund af andre både. Vi 

har tilbudt at betale en andel på 25 % af en udgift for en flytning af broen. Andelen udgør ca. 
25.000,-

• Skovfogeden har lovet at skilte ved Gåsekrogen, så hver gruppe friluftsfolk har sin plads på land. 
Dette fordi borde, bænke, grill og jordarealer ved bådebroerne tit er optaget af kanofolk, 
mountainbikere, vandrere og andet godtfolk. Problemet med skiltning er, at de ofte blot bliver fjernet 
igen, da de forskellige grupper ikke er enige i skiltningen

• Fra bådfolket er der et ønske om at sprede landaktiviteter lidt, så pladserne ved broerne ikke altid er 
overrendt af flere grupper samtidigt. Eksempelvis bør shelters lægges lidt væk fra broerne, så 
bådfolket ikke skal "kæmpe" med shelterfolket om arealer og faciliteter

• Bestyrelsen opfordrede Brosamarbejdet til at tage kontakt til den nye ejer af arealet Alling Vest. En 
kontakt for at sikre vores fortsatte mulighed for at benytte broen og arealet. Bestyrelsen vil overveje 
en efterfølgende kontakt vedr. yderligere samarbejde og aftaler med ejeren. 

 
Miljø- og opsyn

• Udvalget understøtter Hus- og Pladsudvalget og Havnekontoret
• Ingen udfordringer i øjeblikket

 
Hus og Plads

• Bygningsvedligehold er den sidste tid blevet nedprioriteret. Der er ikke behov da klubhuset lige er 
blevet renoveret

• Servicebygningen males næste år (2023)
• Gunner kontakter Skanderborg Kommunen for at hører om de vil udskifte de sidste tre bænke på 

vores areal. 
• Udvalget roses for godt udført vedligehold af egne og kommunens arealer i området

 
Fest og aktivitet

• Kim udmelder at han ikke har tid og overskud til at deltage i fremtidige arrangementer. Han 
overgiver stafetten til Peter

• Der er planlagt et arrangement den 3. september: Sejltur med nye medlemmer med Gammel 
Turisten. Der bliver formentlig kun tale om én sejltur (kl. 16) med efterfølgende kaffe, kage og grill. 
Også kaffe og kage på sejlturen

• Der opfordres til aktiviteter i efteråret - og gerne genbrug af tidligere koncepter for arrangementer, 
der har været en succes

 
Sikkerhed

• Hjertestarter tjekket og fundet ok
• Alle pulverslukkere er udløbet og meget dyre at holde ved lige, da der er tale om tung industriudstyr. 

Mulighed for nye og billigere udstyr undersøges
• Redningskranse og tovværk tjekket og fundet ok. Det er noget beskidt, men manglende rengøring 

vurderes ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko



• En enkelt stige på en af broerne er bukket og bøjet. Den ordnes til vinter
 
Futte (skraldeudvalget)

• Intet at berette - men det bemærkes at teksten for dette udvalg skal rettes: Ansvaret for rambukken 
skal ikke placeres i dette udvalg

 
Havnekontoret

• Aflæsning af el- og vandforbrug foretages af Havnefogeden
• Der er indmeldt 62 nye medlemmer
• Udmeldinger opgøres lige inden generalforsamlingen

 
Broholdet (Lasse var ikke til stede, så Morten D berettede kort om situationen)

• Året er gået som det skulle
• Agterpælene på havnepladserne trænger efterhånden til en gennemgang

 

! Gennemgang af sidste mødes referat 

• GD/Som beslu9et på sidste møde har jeg lavet udkast >l revidering af venteliste regula>v. 
Vedlagt som bilag.  

Reglerne for venteliste er opgraderet, således medlemmer med handicapskilte har fortrinsret >l 
handicappladser. 

! Havnen 

• GD/forslag fra medlem vedr. A og D pladser der ikke bruges af ejeren. Se bilag.  

Det kræver lidt større overvejelser, så vi udskyder beslutningen omkring de9e emne >l en aGen senere på 
året. 

• GD/Vi mangler at få Wifi >l at fungere op>mal på broerne.  

Der indkøbes nyt udstyr, og der etableres dækning. Desuden testes med en løsning der kan give dækning på 
alle broerne. 

! Sikkerhed 

•

! Er sidste måneds opgaver løst 

En pumpe i spilevandsbrønd er udskiGet pga. fejl.  

•

! Korrespondancer >l og fra Ry Bådlaug / Ry Marina siden sidste møde: 

Der har været besøg af journalister, som laver en ar>kkel >l MJA vedr. Brosamarbejdet. Desuden er 
forsikringer blevet gennemgået sammen med forsikringsselskabet. 

•

! Punkter >l drøGelse og evt. beslutning: 

• MD/ 

o 1. Et medlem spørger til bade forhænget  
o Forhænget bliver pga lettere rengøring, men det anbefales at man anvender badesko hvis 

man har behov for det. 
2. Rolator bruger spørger til adgang fra p plads til stien mod broerne 

o Adgangsforholdende bliver forbedret når cykelstativet bliver fjernet. 
3. Der bliver spurgt om økonomi ang. gamle dåser ( dåser uden pant ) 

o Der arbejdes på en løsning med salg af aluminium fra dåser uden pant. 
! Evaluering af mødeak>viteter og planlægning af kommende 



•

! Opdatering og gennemgang af skyldigt kon>ngent, havneleje, etc. jf. opkrævningsprocedure.   

Medlemmer med skyldigt kon>ngent er blevet udmeldt jvf. Gældende retningslinjer. 

! Regnskab 

• GD/Regnskab pr 31.07.22 – se bilag 

Regnskabet ser fornuGigt ud for resten af sæsonen.  

Der er enstemmigt beslu9et at havneafgiG fremover indeksreguleres. HavneafgiGen er ikke blevet reguleret 
i mange år. 

! Evaluering af arrangementer og planlægning af kommende 

Der aXoldes julefrokost for udvalgsformænd og bestyrelsen lørdag d.3 december kl 18. 

• MD/ Sejltur med gammelturisten den 3/9 

Ind>l videre kun få >lmeldte, men vi opfordrer >l at man melder sig >l hvis man har muligheden. Også 
gamle medlemmer er velkomne >l at møde op og få en Pølse fra grillen, samt en øl eller sodavand. 

• GD/ Manglende ak>vitetsprogram!!? 

Der arbejdes på en løsning. 

• GD/Standerstrygning 

AXoldes Søndag d.30 kl.10.00 

! Kommende måneds opgaver 

! Bevillings- og beslutningssager 

• MD/ Hus og plads spørger >l flise rille maskine.  

Bevilget. 

! Bordet rundt 

Der undersøges muligheden for køb af grund ved de sidste 2 broer.  

Bestyrelsen vil gå i overvejelser omkring  frem>dige planer om evt. bro udskiGning. 

•  GD/Masterplan – forslag – læses hvis man som bestyrelsesmedlem er interesseret og der kan 
s>lles spørgsmål.  

! Evt.  

•

! Næste møde 

• Torsdag d. 8. september kl. 17.00 

! Godkendelse af referat


