Referat
af hasteindkaldt
bestyrelsesmøde
i Bådelaug Havnestad

!

onsdag 14.august kl. 20.15 på bådplads 14
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilstede:
Christian F, John Friis Poulsen, Adam Jacoby og Bo Schriver

!

1) Vedtægtsovertrædelser
Plads xx ekskluderes, for at give tilladelse til at lade en båd,
som vedkommende ikke ejer, ligge på sin plads.
John Friis Poulsen har bedt administrator tage affære.
Plads y har de facto opbrugt bestyrelsens tålmodighed, da der
er blevet givet adskillige dispensationer for vedtægten om at
man skal have en båd på sin plads inden 1.juni.
Bestyrelsen enedes om at sende en mail til bådpladsens ejer.
Og Bo har efterfølgende sendt denne mail:
Hej ******, plads y
Bestyrelsen, Adam Jacoby, Christian Ferraro, John Friis Poulsen og
Bo Schriver, har holdt et lynmøde i aften, hvor vi har aftalt følgende.
Vores tålmodighed har været grundigt afprøvet i sagen om plads 1,
der har stået tom hele sæsonen, hvilket ifølge vedtægterne ikke er
okay.
Der er givet dispensation til dig for andet år i træk, og endda også
givet en forlænget-forlænget frist.
Nu er vi dér, hvor der ikke er mere at komme efter, idet bestyrelsen
i fuld enighed, mener at nu skal der en båd på pladsen.
Al snakken om teknik du nævner i din man af 14. august, forholder
vi os ikke til, men dette er vort absolut-absolut-absolut allersidste
frist til dig, nemlig at din båd er på pladsen senest den 5.september.
(din reparatør har skruen fredag og skal så bruge to uger til at
få din båd i vandet - og dét lytter vi så til).
Der gives - til orientering - ikke dispensation igen næste år.
På bestyrelsens vegne, venlig hilsen Bo Schriver

2) Ubuden gæst.
En beboer i nærheden af bådelauget har flere gange tilladt sig at
lægge sin båd ind på pladser i lauget. Bestyrelsens lagde første
gang, den 7.august, en seddel på vedkommendes båd, hvor der
blev givet påbud om at fjerne båden og ikke i fremtiden lægge sig
ved laugets broer. Men i går var den gal igen, da båden påny
lå fortøjret ved en plads.
Bestyrelsen enedes om at sende vedkommende et rekommanderet
brev. Og Bo har efterfølgende bedst administrator Rasmus
Sørensen sende han et brev med denne ordlyd:
REKOMMANDERET BREV!
***** ***** ******!
Axel Heides Gade *. *.sal!
2300 København S!
Bådelaug Havnestads bestyrelse har dags dato holdt møde,
da vi konstaterer at din båd påny er parkeret på en plads i lauget.!
Du fik en advarsel og et påbud og at fjerne din båd 7.august, men
idag (14.august 2014) er den igen ulovligt fortøjret på en plads.!
Alle laugets pladser er optaget – og det er kun pladsejernes egne
både, der må anvende pladserne.!
Du skal derfor fjerne din båd, da den ellers vil blive fjernet ved
myndighedernes hjælp.!
Konsekvensen er, at du i al fremtid nu får forbud imod,
at fortøjre en båd ved vore broer. Heller ikke ved yderbroen.!
Du er heller ikke som person velkommen på vore broer,
da vi ikke har tillid til dig.!
Du har trodset vore gentagne påbud og derfor vil du i fremtiden
heller ikke vil kunne blive optaget i Bådelaug Havnestad.!

!

Referent Bo Schriver 14.august 2014

