B/K Bolværket
Christianshavn

Referat af Bestyrelsesmøde i B/K Bolværket

dato: 06-04-11

1. bestyrelsesmøde 6. april 2011 (kl. 17.45)

Til stede:





Poul Sørensen
Martin Rask (Referent)
Michael Rasmussen
Paul Lausten

Dagsorden
Vinteropbevaring
Forlængelse af lejeperiode for tre både


Vi har desværre haft lidt småproblemer med vinteropbevaring i år. På grund af en fejl i
kommunikationen har vi desværre troet at vi havde lejet hallen frem til 15. april, og ikke til 1.
april som der står i lejekontrakten. Tre bådejere var derfor i god tro da de blev liggende efter
søsætningen 30. marts. De tre ejere havde ikke mulighed for at søsætte deres både og vi
besluttede derfor at leje et andet areal til de tre både i 14 dage. Omkostningen hertil er 1500
kr. + moms.

Oprydning i hallen efter vinteropbevaring


Da det lejede areal skulle være forladt 1. april i stedet for 15. april, betød fejlkommunikationen
desværre, at fristen for at rydde op og feje blev meget kort. (1½ dag). Thor ringede derfor til
alle ejerne og meddelte dem den nye tidsfrist. Ved kontrollen fredag d. 1. april kl. 09.00 kunne
Martin & Paul dog konstatere at to ejere (nr. 36 og 37) ikke havde ryddet tilstrækkeligt op, og
disse blev derfor meddelt at de ikke ville få depositum udbetalt. John og Martin fejede for de
pågældende.

Økonomi efter vinteropbevaring


I budgettet for vinteropbevaring er der indregnet et overskud på 500 kr. De to tilbageholdte
depositum er på 1100 kr. hver. Da omkostningen til den forlængede leje er på 1875 kr. (incl.
moms) vil det tilbageholdte depositum og det budgetterede overskud formodentlig kunne
dække omkostningerne, sådan at hele depositummet kan udbetales til de øvrige. Vi sender en
mail ud til alle der har været på land i forbindelse med vinteropbevaring i hallen.

B/K Bolværket
Christianshavn
Vinteropbevaring 2011-2012


Vi vil forsøge at finde indendørs areal til bådene igen i år og forsøge at organisere det hele lidt
bedre så vi ikke oplever samme problemer igen næste gang. Vi håber at Thor og Paul vil bistå
med hjælp endnu engang. Mere info sendes ud med det samme vi har noget konkret.

Vedligehold af både
Vedrørende ”Cerutten” medlem nr. 50


Som det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet 18. august 2010 fik medlem nr. 50 tilsendt
brev (og seddel påsat båden) hvori bestyrelsen gjorde opmærksom på at båden ikke lever op til
vedtægternes § 5, stk. 6 (Medlemmer af bådklubben er pligtige til, at tilse deres både jævnligt, og tømme dem
for vand, samt medvirke til, at båden ikke ser forladt ud, og i øvrigt sørge for, at både, fortøjning, og bolværk ser
ordentlig ud…).



Medlem nr. 50 fik en frist frem til 1. april 2011 til at gøre noget ved problemet og det er ikke
sket. Bestyrelsen er blevet enig om at medlemmet får en sidste chance til at løse problemet,
sådan at den nye frist er 1. maj. 2011. Er forholdet ikke afhjulpet vil bestyrelsen udmelde
medlemmet i henhold til vedtægterne.

Mødet sluttede kl. 18.00

