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Albertslund den 25. august 2012 
 

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 25-08-12 kl. 10.00 på Skovduevej 9 
. 
Deltagere fra bestyrelsen: Hans, Ulrik, Svend, Erik og Bent, derudover var suppleanterne Pia og Arne 
tilstede. Jacob fraværende. 
 
1. Økonomien 
Bent oplyser at økonomien som ventet ser fin ud. Alle de store poster som lå og ventede fra sidste 
regnskabsperiode, er nu udført og betalt. 22 medlemmer har endnu ikke indbetalt kontingent. Det er ret 
normalt ved denne tid, og første påmindelse udsendes i slutningen af august. Første påmindelse er gratis 
men herefter tillægges gebyr. Det er lykkedes Bent at inddrive de ”gamle” restancer, og der er nu kun et 
mellemværende med advokaten som skal udredes. 
 
2. Veje og Strand 
Der er general tilfredshed med vejenes tilstand, og det ser ud til at Bent Carlsen og co. Har klaret opgaven 
som forventet på trods af megen regn. Til foråret 2013 vurderer vi så om vi igen kan undvære maskinerne. 
Ligeledes vurderer vi om vi skal budgettere med en afskrabning af rabatterne på Bornholmsvej. Der er ingen 
tvivl om at det vil gavne dræningen af vejbanen. 
 
Badebroen trænger til en del general vedligeholdelse. Bænkene og platformen skal afstives, men der var 
enighed om at vente til opsætningen næste år, hvor vi så gennemgår det hele. Svend monterer et par 
håndklædeholdere bagpå bænkene. Bent Carlsen og Thorkild har lovet at lave et nyt cykelstativ, så cyklerne 
kan komme væk fra bænkene og bordene. Hans minder dem om det. 
 
Det nye borde bænkesæt på stranden har kostet ca. 1000 kr. i materialer, og bestyrelsen besluttede at 
bestille et mere hos Bent Carlsen. 
 
Vi besluttede at broen skal demonteres den 20. oktober kl. 09.30, så medlemmerne kan benytte den hele 
efterårsferien. Sven informerer Heden. 
 
3. Bådelauget 
Vi har fået en henvendelse fra en bådejer udenfor foreningen, som ønsker at sætte sin båd i vandet fra vores 
rampe. Der er general enighed om ikke at give tilladelse. Hvis det kun er rampen som benyttes vil det give 
uønsket bil trafik på stranden, og vi har ikke bådpladser til overs. 
 
Båderampen er i dårlig stand. Den er undermineret efter stormene sidste år, og betonen er revnet. Hvis vi 
skal have lavet en ny rampe er det dyrt og formentlig ikke lovligt. Carsten Overgård har lavet en løsning hvor 
platformen støbes på land, og efterfølgende skubbes ud i vandet hvor den tøjres med nogle rør. Sven og 
Bent Carlsen tager kontakt med Carsten for at få forevist løsningen, og så vurderer vi senere om det er 
noget for os. 
 
4. Vedtægter 
Er vores vedtægter forældet ? Hvis vi mener det er det nu vi skal planlægge eventuelle ændringer til 
vedtagelse på generalforsamlingen 2013. Arne bryder sig generelt ikke om holdningen i de gamle vedtægter, 
og efterlyser en mere ”medlemsvenlig” udformning. 
 
Arne tilpasser dokumentet med de gamle vedtægter, så der bliver plads til kommentarer. Det nye dokument 
udsendes til alle, og næste møde dedikeres så til gennemarbejdning af kommentarerne. 
 
5. Næste møde 
Søndag den 21. oktober 2012 kl. 10.00 hos Svend på Bornholmsvej. 
 
Referent Hans      


