Bådelaug Havnestads bestyrelsesberetning 2018

Foråret 2018 startede med vores fælles arbejdsdag, hvor vejret var fint og tilslutningen stor. Derfor nåede vi
alt det, som stod på vores arbejdsseddel – endda også nogle ekstra ting – alletiders! Vi sluttede dagen af med
dejlig grill buffet, som Adam havde arrangeret. Tak Adam.

I år holder vi arbejdsdag søndag den 5. maj. Tidspunktet meldes ud senere!
Ligesom sidste år vil vi starte vores arbejdsdag med standerhejsning.
Mærkning af både er et krav fra Københavns Havn.
§2.2 Lystbåden skal mærkes med navn og hjemhavn, således at lystbåden kan identificeres. Mærkning skal
være synligt fra land- og vandsiden. Såfremt båden er placeret på et vandareal, der administreres af en
bådklub, skal dette fremgå af mærkningen.
Mærker for 2019 vil blive udleveret på vores arbejdsdag. Hvis man ikke deltager på denne dag, skal man
kontakte bestyrelsen for udlevering af årsmærke.
Sommeren 2018 har været den bedste sommer i rigtig mange år , hvilket måske har bevirket, at yderbroen
igen i år har haft mange solbadere og badende, bestyrelsen besluttede at låse porten om aftenen hvilket har
bevirket at festlighederne samt klagerne over larmen har været begrænset.
Sidst på sommeren var Asleff i gang med at renovere alle stigerne i havnen foranlediget af Københavns Havn
og Grundejerforeningen. I den forbindelse fik vi dem til at flytte stigen på yderbroen hen til kajakplatformen
dette har også bevirket mindre besøgende på ydebroen.
Vi vil opfordre medlemmerne til at påtale hvis der grilles på broerne, dette er ikke tilladt. Grilning giver
brændemærker, og i værste fald kan der gå ild i broerne (vi har ikke forsikring, så hvis broerne brænder, er
det os selv, der kommer til at betale).
Nu vi er ved yderbroen og porten, så ligger vores sag stadig i Planklagenævnet.Sagsbehandlingstiden er lang,
så måske går der yderligere et halvt år endnu, før vi får en afgørelse. I årets løb er der ikke sket noget i sagen.
Bestyrelsen havde besluttet at få en dialog med København Kommune men vi har ikke kunnet afsætte tid til
dette.

By & Havn (Københavns Havn) har igen i år foretaget bro- og boltværksbesigtigelse. Der var ingen
bemærkninger til vores del af havnen. I rapporten står der, at vores pæle er sunde og raske.
I takt med at vandet i Københavns Havn bliver renere, jo mere liv kommer der i pæleormene. Dermed bliver
vores fortøjningspæle mere udsatte, så vi skal jo nok påregne, at vi inden for en årrække skal have erstattet
bro- og fortøjningspælene.
I år havde vi igen en episode med. at man lukkede havnen for sejlads uden at give besked til alle brugere.
Dette afstedkom en masse skriveri til Københavns Havn. Nu har de oprettet en mailservice, som vi kan
anbefale, at man tilmelder sig, således at man kan orienteret sig om havnen er farbar.
Bestyrelsen har været i dialog med Københavns havn og har haft møde med havnefogeden for at højne
informations niveauet til brugerne af havnen ikke kun for de få udvalgte.
Vi har fået lovning på et bedre informations niveau fra havnen side af og kan kun opfordre medlemmerne at
tilmelde sig havnens e- mail service
http://www.byoghavn.dk/cphport/aktuelt+til+havnens+brugere.aspx
Bestyrelsen opfordrer bådejere til at holde øje med deres båd og sørge for at fortøjningerne er i god stand.
Husk at der stor forskel på vandstanden i havnen.
Derudover skal det indskærpes, at båden skal passe til pladsen, hvilket vil sige, at der ikke må stikke noget
fra båden ud i havnebassinet.

Igen i år opfordrer vi bådejerne til at tage affald med hjem, så vi undgår, at mågerne kommer til de overfyldte
affaldsspande og spreder affaldet og efterfølgende overskider bådene.
Vi har haft tilfælde med bådejere, der har lånt deres plads ud. Dette må ikke finde sted. Bådpladserne må
udelukkende anvendes til bådpladsejers personligt ejede båd – jævnfør vores vedtægter, som kan læses på
hjemmesiden.
Hvis man er i tvivl om noget, vil vi opfordre alle til at bruge vores hjemmeside, som vi hele tiden forsøger at
holde opdateret. Hvis der er nogen, der mangler log on til hjemmesiden, så kontakt bestyrelsen.
Vi åbnede igen ventelisten midt på året. Efter vi har åbnet ventelisten, har der været run på. I efteråret
lukkede vi den igen.
I den forbindelse har vi fra bestyrelsens side undersøgt om det var muligt at få pladser på ydesiden af
ydebroen. Vi har fået tilladelse fra Københavns havn til at etablere pladser der maks må stikke 8 meter ud i
havnebassinet, men da vi også skal have tilladelse fra kystdirektoratet og København kommune er vi ikke
kommet videre med projektet da sagen angående lågen endnu ikke er afsluttet.
Jævnligt skifter vi vores lysarmaturer på broerne enten bliver de sparket i stykker ellers så er de totalt
nedslidte tæret.
Indtil nu har vi haft et lager af armaturer, men de er nu opbrugt og er gået ud af produktion så derfor har vi
været nødt til at købe en anden slags lysstander. Nu er der 3 forskellige armaturer. Vi skal have fundet en
løsning på hvilket lys der skal være i vores havn.
I året er der kommet 6 nye medlemmer. Velkommen til jer - håber I får en god tid i Bådelauget.
I vinter har bestyrelsen gennemgået vedtægterne, og vil til generalforsamlingen stille forslag til
vedtægtsændringer. Derudover er der også formuleret et ordensreglement som henvises til i vores vedtægter
men reelt ikke har eksisteret. Forslagene kommer ud med indkaldelsen
Vi søger medlemmer til bestyrelsen som er interesseret i at ligge en arbejdes indsats i vores bådelaug.
Hvis disse medlemmer ikke findes, kan det være nødvendigt at ansætte nogle til at udføre det daglige
vedligehold.
Hvis der er medlemmer der ønsker at deltage i dette arbejde kontakt den nuværende bestyrelse eller giv det
til kende på vores generalforsamling.
På sidste generalforsamling kom der forslag til at vi skiftede bank og bestyrelsen fik til opgave at undersøge
marked. Det er desværre ikke sket pga at vi ikke har haft tid.
Vi søger medlemmer til bestyrelsesarbejde. Hvis det er noget for dig så kontakt den nuværende bestyrelse,
eller giv det til kende på generalforsamlingen.
Jeg syntes, at 2018 har været en rigtig fin sæson i bådelauget. Håber vi også får en rigtig fin sæson 2019.
Det var ordene – jeg håber vi får en god debat om beretningen.

