
Referat af  bestyrelsesmøde d. 03.01.08 
for baadlauget SW.  

 
 

Tilstede var Jens, Torben, Rasmus og Heino  
Afbud: Torbjørn 

 
Formanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde, og kunne i samme åndedræt 
oplyse, at der intet nyt var fra APS’en. 
 
Herefter begynte bestyrelsen at diskuterere de 2 store projekter der er søsat, el og blik. 
 
Blikhallen: 
Det blev aftalt at de 3 styrende kræfter til blikhalprojektet, Jan, Jens og August skal 
indkaldes til næste bestyrelsesmøde, så der kan udarbejdes en handlingsplan med 
deadlines,så vi kan se, hvordan projektet skrider fremad. 
Bla. oprydning, stillads, indkøb af materialer, skure, strøm, tag mm. 
 
El på bro 10. 
Kurt skal indkaldes til næste bestyrelsesmøde for at få søsat den sidstre del af elprojektet 
på bro 10, der er lavet skabe til målere, en del kabler er lagt ud, og der skal udarbejdes 
en kørerplan for at få det sidste på plads, derudover skal der laves stålkasser til de pladser 
der endnu ikke har strøm overhovede. 
Endvidere skal der opsættes nye målere i skurene og lejlighederne. 
 
Formanden overtager styringen med opsætning af computer og netforbindelse i klubhuset. 
 
Kassereren skal sende en fakrurar til DER på 4.500 kr idet DER har ødelagt gulvet i 
entreen i klubhuset. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 17.01.08 
 
På kontoen er der 171.761,95 kr. 
Udestående: 16.000 kr. 
 
 
 
Ref.  Heino Hornbøll  
 

Referat af eks. ord. bestyrelsesmøde d. 17.01.08 
for baadlauget SW.  

 
 



Tilstede var Jens, Torben, Rasmus og Heino  
Gæster: Hans, Jens og Kurt 
Afbud: Torbjørn, Jan, August  

Ikke indbudt gæst: en rotte inden i væggen der gnavede løs... den skal nakkes. 
 

 
Bestyrelsen har besluttet at afholde et ekstraordinær bestyrelsesmøde for at få klarlagt 
projektet med el, blikhal, og samtidig få en update fra Hans vedr. strømaflæsningen. 
Der var mad på bordet og efter indtagelse af en ordentlig kaloriebombe gik vi igang. 
 
Hans startede og kunne oplyse at ellen er aflæst og næsten er klar til at kunne blive 
faktureret. Dog kunnehan ikke få adgang til skur nr. 10,12,14,27 og 43. 
 
Derudover er der noget mystik ved aflæsningen, idet der er en voldsom forskel på hovede 
og bimålere, men det blev besluttet, at bestyrelsen lige venter med at kikke på tallene, til 
Hans får kikket det hele igennem igen, hvis Hans ikke kan finde nogle fejl, vil bestyrelsen 
prøve at lokalisere fejlen. 
 
Bro 8 har brugt 123 m3 vand og bro 10 har brugt 298 m3  vand, hertil er der ingen 
anmærkninger. 
 
Herefter kom Kurt på banen med Elprojektet på bro 10 samt akut på skur 1 og 2 ( der der 
øjensynligt er noget MEGET galt med disse målere) samt skurene og blikhallen. 
 
Arbejdsplan for elprojektet: 
 
Uge 4 skal de store elskabe til hammrene være klar og Kurt vil komme og vejlede i 
monteringen af målere mm i skabene omkring d. 28-29 januar. 
 
Uge 6 vil 6-banden montere skabene på hammeren 
Uge 8 skal Lars Stentofte grave en rande til kabel fra klubhuset og ud. 
 
Derfra gik vi over til blikhallen, hvor Jens var eneste repræsentant da August og Jan måtte 
melde afbud. 
 
Det blev aftalt, at her skal der ligeså udarbejdes en arbejdsplan, og når bestyrelsen har 
den vil bestyrelsen skrabe arbejdsivrige medlemmer sammen, men som udgangspunkt vil 
følgende ske: 
Hallen skal tømmes (igen igen igen igen....) 
Der skal sættes stillads op så vi er klar til at lægge tag på. 
Indkøbe materialer til brandvæg mod skur 1&2 samt til væg mellem værksted og hallen 
Indkøbe materialer til skurene. 
Indkøbe metal til at lave skydedøre 
Vinduerne skal fjernes og området tillukkes med metalplader som skal indkøbes. 
 



Det forventes at projektet kan søsættes allerede i uge 5 og 6, der vil være morgenmad til 
arbejdsholdene kl 8 og så er det ellers igang. 
 
August skal fremskaffe tegninger og materialelister til projektet. 
 
Herefter overgik den altid konstruktive bestyrelse til at udveksle sladder og general 
mobning af hinanden. 
 
 
Ref. Heino Hornbøll 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 05.02.08 
for baadlauget SW.  

 
 

Tilstede var Jens, Torben, Rasmus, Jan og Heino  
Gæster: Jens og August 

Afbud: Torbjørn 
 

 
Formanden bød velkommen og indledningsvis kunne oplyse, at der er tilsagn fra ApS’en 
om, at der kan opsættes cykelskure/skraldeskure ud for bro 6 og 8, Torben har fået 
tjansen at afgive tilbud på dette projekt. 
Der er ikke kommet en afklaring på de sunkne skibe de de andre klubber (SW er vist 
duksen på dette område) ligesom der ikke er en afklaring omkring brobyggeriet (Jesper 
bådbygger) og ejheller omkring  hvem der har råderettet og dermed har indtægten fra 
cementkajerne i Fiskerhavnen. 
 
Formanden har overtaget blikhalsprojektet fra Torbjørn og kunneoplyse, at der er kaldt 
medlemmer ind til alle weekender minus 1 idet det begynder at knibe med medlemmer 
men at der er 3 medlemmer der ikke lige er til at få fat på. 
Brandvæggen mellem skuer 1&2 er opsat og nu forsættes der med næste væg, tag og 
endevægge, el samt skydeporte. 
 
Kassereren gennemgik regnskabet og forklarede om værdisætningen ag klubhus, blikhal 
og ApS værdien og hvorledes disse smartest kunne nedskrives. Jan sad bare i hjørnet og 
savlede over det store indkommende beløb klubben har fået gennem året på gæsteliggere 
 
Så kunne Rasmus oplyse, at 1 måned jvf. klubbens vedtægter til at lave regnskabet i var 
lige snævert  nok, og da vedtægterne alligevel skal til afstemning i gennemrenoveret 
form, blev det besluttet, at deadline fremover skal være den 1 marts for færdiggørelse og 
bekendtgørelse af regnskabet i bådelauget SW, såfremt dette godkendes på 
generalforsamlingen 2008. 
Nu er kassereren så gået igang med at fakturere medlemmer for kontigent samt el. 
 



Pladsmanden kunne blot konstaterere at alt kørte på skinner i hans afdeling, og så blev 
han ellers sat på elprojetet som primusmotor. 
 
Husmanden havde hellere ikke meget på tapetet, men overtager alle øvrige hængepartier 
fra Torbjørn såsom klubhus, kistebænk, computer (formanden forsøgte at tørre den 
trådløse internet af på Heino også..... hvor naiv kan man være  men nu får vi at se), 
men også rodet på græsarealet på bro 10 skal have en opsang. 
 
Herfeter ankom Jens H og August for at få koordineret det fortsatte arbejde med 
blikhallen, og det forløb konstruktivt idet de 2 var enige om at overlappe hinanden og de 
vidste hvad der skulle gøres, så det lød fint. Jens (formand) vil dog holde sig løbende 
orienteretforat bestyrelsen kan få referat over fremskridtene. August ville sørge for at 
bestille materialer så de ligger klar til den ommende weekend. 
 
Det blev besluttet, at standerhejsningen skal være d. 30.03.08 kl 13.00. 
Næste bestyrelses møde er torsdag d. 06.03.08 kl 19. 
 
På klubbens konto står der 160.636,13 kr 
 
 
Ref. Heino 
 

Referat af bestyrelsesmøde d. 11.03.08 
for baadlauget SW.  

 
 

Tilstede var Jens, Torben, Rasmus og Heino  
Gæster: Trine  

Afbud: Torbjørn 
 

Formanden bød velkommen og indledte med at oplyse, at der havde været møde i ApS’en 
idet Jesper Bådebygger har stævnet ApS’en idet Jesper bådbygger mener ApS’en skylder 
ham penge, ApS’en mener omvendt at der er betalt mere end det udførte arbejde 
berettiger og at arbejdet ikke er færdiggjort, hvorfor der vil komme en contrastævning 
mod Jesper bådbygger. Arbejdet skal dog gøres færdigt og der er afsat 36.000 kr på 
ApS’en regnskab til at færdiggøre det arbejde Jesper bådbygger ikke har opnået. 
Derudover fremførte formanden formelt en klage over Tonny der kalder sig 
”havnefogedassistent” og er ansat hosfiskerne, Tonny har været verbalt meget ubehagelig 
overfor nogle medlemmer af SW, og formanden indskærpede overfor ApS’en og fiskerne i 
serdelshed, at denne opførelse overfor medlemmer af SW, vil bestyrelsen i SW ikke 
tolerere. Hvorfor formanden pålage fiskerne at fortælle Tonny om takt og tone på havnen. 
 
Derudover oplyste formanden, at projektet på blikhallen pt. står stille pga. mangel på folk. 
 



Torbjørn trækker sig til den kommende generalforsamling, idet han får steds flere jobs 
som skuespiller og derfor er meget på tour´ne. Det betyder at der vil være 3 opstillede 
bestyrelsesposte til generalforsamlingen. 
 
Idet der kommer steds flere ansøgere, har bestyrelsen besluttet at opsige lejeaftalen med 
Max Rene Petersen der har en gæsteplads (som han ikke bruger) og istedet få et fast 
medlem ind. 
 
Så har der været noget rod med skurlisterne så et medlem er blevet faktureret for et skur 
han ikke har, dette vil vi undersøge, om detteligeså gjaldt sidsteår, og om det medlem der 
har skuret, er blevet faktureret. 
 
Standerhejsningen der afholdes d. 30.03.08 vil blive annonceret i et nyhedsbrev og 
festudvalget vil stå for arr. 
 
Så kom kassereren med en update på indbetalingerne fra havnelejen, det var mildest talt 
nedslående: 
 
Ialt har klubben 143.078,69 kr. tilgode hos medlemmerne, det svare ca. til 30 % af 
klubbens  drift. 
19 A medlemmer har ikke betalt den 07.03.08, og bestyrelsen sendte regningerne ud ca. 
d. 10.02.08 idet vedtægterne siger, at beløbet skal være indbetalt den 01.03 det 
pågældende år. Bestyrelsen har i den forbindelse modtaget en del besynderlig kritik fra 
flere medlemmer, idet det blev påpeget at klubben aldrig tidligere har udsendt 
regningerne til tiden, så dette kom noget uforberedt for flere medlemmer. Bestyrelsen 
udsender nu rykkere til de A-medlemmer (udover dem der har indgået en afdragsordning) 
med rykkergebyr på 100 kr hvor vi følger incassoloven, endvidere besluttede bestyrelsen, 
at såfremt et medlem må sendes til incasso, vil medlemmet blive ekskluderet. Der er ikke 
rimelighed i, at bestyrelsens tid skal bruges til at få dårlige betalere til at betale, så vil vi 
hellere have medlemmer ind, der sætter pris på vores lille vandhul.  
 
Det blev besluttet, at Gustav gerne på lægge gulv på i entreen i klubhuset, idet vi nu har 
fået 4.500 kr fra DER efter de lavede et hul i belægningen på gulvet, så nu kan 
”bevismaterialet” blive fjernet.   
 
Elprojektet på bro 10 samt renoveringen af klubhuset skrider planmæssigt fremad. 
 
På klubbens konto står der  456.266,80 kr. 
Tilgode    143.078,69 kr. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 03.04.08 
 
 
Ref. Heino Hornbøll 
 

 



 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 08.05.08 
for baadlauget SW.  

 
 

Tilstede var Jens, Torben, Rasmus og Heino, Dan 
Supp. Anders. 

Gæster: August 
 

Formanden indledte med at komme forsent, så er stilen lagt, men det koster jo  
Herefter gik bestyrelsen igang med at konstitionere sig: 
 
Jens:   formand og repræsentant i ApS’en 
Torben:  Pladsmand og næstformand 
Rasmus: Kasserer 
Dan: Pligtarbejdsmand 
Heino:  Sekretær 
Supp.  Anders og Hans 
 
Som vedtaget på generalforsamlingen d. 27.04.08 omkring de 2 skure der hhv. Nu er 
kontorog materialerum, de skal nu være skure til medlemmerne, og fordelingen af disse er 
efter bestyrelsens opfattelse mest rimeligt at dette foregår ved simpel lodtrækning. 
Der vil blive sat opslag op så interesseret kan skrive sig på. 
 
Lars Staark ansøgte om tilladelse til at bygge en terasse på vandsiden af sin lejlighed, 
bestyrelsen besluttede at det er iorden, sålænge af alle bygningsreglimenter overholdes 
samt at Lars Staark ikke ved opsigelse af lejemålet kan kræve afståelse for terrassen. 
Endvidere at lejen sættes op, så størrelsen af terrassen koster det samme som en 
tilsvarende skurenhed. 
Der skal således udarbejdes et tillæg til lejekontrakten. 
 
Hasse har ansøgt om fast plads og dette blev godtaget af bestyrelsen, dog med det 
forbehold, at kommer der krav fra Københavns havn om, at pladsen ikke må benyttes, 
skal Hasse fjerne sit fartøj, og selvom han bliver optaget som A-medlem, så har han ikke 
krav på en erstatningsplads. Hasse er indforstået med denne betingelse. 
 
Så besluttede bestyrelsen, at der skal opsættes et skilt på klubbens postkasse, at der kan 
ilægges ansøgninger til bådplads. 
 
Idet bestyrelsen består af en flok it-spassere, vil vi invitere Jeppe til næste møde og her 
skal han gennemgå dels hjemmesidens opbygning samt forklare om det nye mailsysten. 
 
Idet der er ekskluderet flere medlemmer, skal disse haveet brev hvori de bliver oplyst, at 
de er ekskluderet samt at deres fartøjer skal fjernes inden 1 juni 2008. 



 
Den nuopsatte ”pressostat” der sidder i bruseren i klubhusetskal justeres fra de 
nuværende 4 sekunder til 30 sekunder, ligeledes skal samlingen tætnes. 
 
Der skal sendes en skrivelse til Københavns havn vedr: 
Lampe på bro 10 yderst skal ordnes, den blinker. 
Klage over forsamlingshuset. 
 
Næste møde er den 12 juni 2008. 
 
I kassen : 485.633,38 kr. 
Tilgode:   ca. 23.000 kr. 
 
 
Ref. Heino 
 

 

Bestyrelsesmøde d. 21.08.08 

 
Tilstede: Jens, Rasmus, Torben, Dan og Heino 

Supp. Anders. 

 

Formanden bød velkommen og kassereren gid derefter i gang med at oplyse, at regnskab samt 

udsendte regninger ser fint ud. 

Kassereren foreslog, at klubbens advokat bliver skiftet ud, da han er en sløv padde. Og vi skal bruge 

en hård nyser til at kradse penge ind fra skyldere. 

På kontoen står der 451.717,42 kr. 

 

Så blev der  gennemgået pligtarbejde og diskuterede hvordan det næste  step skal gribes an. 

 

Afslutningsvis ønskede formanden, at de medlemmer der er fastliggere og har direkte vand skal 

have installeret en vandstop i tilfælde af, at der ryger et vandrør, og det dermed er klubben der 

betaler vandet, så alle medlemmer med fast vand skal have påmonteret en “shutdown” samt 

rottesikring fra klubbens installation og til “shutdown“. 

 

Herefter opløses forsamlingen i rimelig god ro og orden. 

 

Ref. Heino  

 

Bestyrelsesmøde d. 02.10.08 

 
Tilstede: Jens, Rasmus, Torben, Dan og Heino 

Supp. Anders og Hans 

 

Formanden bød velkommen og i samråd med pligtarbejdsmanden blev det oplyst, at der ikke må 

opsættes mere materiel på klubbens grund før denne er ryddet og projekterne er klaret. 



 

Kassereren oplyste at der er 383812,27 på klubbens konto, samt at vi har ca. 21.500 kr til gode. 

Endvidere a fiskeriforeningen hæver havnelejen med 4 % svarende til 24 kr. pr..brometer pr. 

01.09.08. 

Det blev besluttet at se nærmere…meget nærmere på muligheden for at få et eksternt firma til at 

klare klubbens regnskaber. 

 

Heino skal ringe til  Københavns Havn og undersøge hvad der kan gøres ved de skibe vi har 

liggende, men som er ekskluderet, og  ejerne nægter at flytte deres fartøjer. 

 

Såfremt et medlem låner sit skib ud til en gæst der bor ombord i  længerevarende periode og 

benytter klubbens faciliteter, skal der betales 200 kr. pr. måned, men gæster må kun benytte 

klubbens faciliteter  i samvær med et medlem, ligesom det er medlemmet der har ansvar for gæstens 

optræden. 

 

 

Ref. Heino 

 

 Bestyrelsesmøde d. 4/12-08 
 

Tilstede: Jens, Torben, Rasmus og Heino 
Supp. Anders. 
 
På kontoen dd. Står: kr. 391.200,43 
 
Idet Bestyrelsen ikke vil omstøde en mulig generalforsamlingsbeslutning, vil sag omkring 
medlem Sander og hans påstand om, at han for evigt er fritaget fra pligtarbejde, blive 
taget op som punkt på næstkommende generalforsamling. 
 
Der skal udarbejdes en blanket, der overdrager en plads i forbindelse med salg, så 
bestyrelsen har hold i hanke med, hvem der har pladserne. 
 
Der skal udarbejdes en bestyrelseskalender for 2009. 
 
Dan og Peter Enøje skal bortfjerne  deres fartøjer inden 14 dage, bestyrelsens 
tålmodighed er nu opbrugt og såfremt fartøjerne ikke r fjernet, vil begge medlemmer blive 
opkrævet 20.000 kr + moms i gæsteleje for 2008. 
 
Der skal ryddes op bag klubhuset, dette vil Anders og co. Stå for. 
 
Såfremt et medlem har overnattende gæster i en periode på ca. 14 dage eller derover, 
skal der betales 200 kr. pr. mdr. til klubben, for vand/strøm mm. Derudover henstilles det 
til, at A-medlemmer, hvis påhæng ligeledes er meget på skibene/klubben, at disse bliver 
B-medlemmer. 
 



Cykler på broerne er ok, MEN de skal parkeres ordentligt, ellers kommer der regler 
omkring dette!!!!!!!!!!!!!! 
 
Rasmus vil bruge ca. 5.000 kr af klubbens midlertil internet, dette er der ok til. 
 
Ref. Heino  
 

 


