
 
 

 

17-2-2019 

Medlemsbrev for Sukkerbroens Bådelaug 2019. 

 

Generalforsamlingen 

På Sukkerbroens Bådelaugs generalforsamling deltog i alt 10 medlemmer inklusive bestyrelsen. 

Formanden bød velkommen og bad alle rejse sig for at mindes Arne ”Smukke” Nielsen, som er 

afgået ved døden i det forløbne år. 

 

Formandens beretning: Så er året gået med så god en sommer, som vi ikke har haft i 

mange år. Jeg vil byde de nye medlemmer velkommen. Det er godt med nye 

medlemmer – vi har næsten besat alle pladser. 

Der har været havnefest, som var anderledes fra de andre år. Det var en stor succes, med 

mange gæster. Man skulle ikke selv medbringe noget. Der var også morgenkaffe, som 

var godt besøgt. Derefter pålidelighedssejlads. Der var mange både med, og det gav 

kamp til stregen. 

Der har også været afholdt fisketure, med både få og mange fisk. Hornfisketur, sildetur 

på Øresund, som man jo selv melder sig til og så årets sidste tur – én af de sidste dage i 

året, som i år gav en del torsk. 

Så alt i alt har det været et godt fiskeår. Vi har haft mange lejrgæster i år – 220 samt 28 

gæstesejlere, så de besøg kan vi være godt tilfredse med. Der kommer mange andre 

gæster på havnen, så vores borde og bænke bliver godt brugt. 

Vi har en del hængepartier, der skal laves på den kommende arbejdsdag, men om de 

kan udføres afhænger af økonomien, da vi har haft oversvømmelse, så vi ved endnu 

ikke om elinstallationerne har taget skade, som ved sidste oversvømmelse, der kostede 

18.000 kr. Vi håber ikke det bliver så dyrt denne gang, det ved vi først når Martin har 

set på det. Vi har en opgave med at få lagt vand ud til den yderste bro. Der er røget et 

vindue i klubhuset, men vi arbejder på at få nye brugte vinduer uden beregning, som vi 

kan sætte i på arbejdsdagen. 

Jeg vil gøre opmærksom på, at der ikke er nogle, der må ringe efter hånsværker før 

formanden er kontaktet og har givet tilladelse til det. Hvis formanden ikke kan 

kontaktes, skal man kontakte et andet bestyrelsesmedlem. Hvis det ikke overholdes, kan 

man selv komme til at betale for regningen. 

Jeg vil på vegne af bestyrelsen takke dem som gør rent og passer vore områder samt 

bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Tak for det forgangne år. 

Formand Benny Hansen 

 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med et overskud på 7590,47 kr. og en saldo pr. 

31/12/18 på 20365,01. 

 

Genvalgt til bestyrelsen: Formand Benny Hansen, bestyrelsesmedlemmer Rune Hansen 

og Ole Skov.  

 

Valgt til suppleanter: 1. Ole Boding og 2. Gunnar Møllnitz 

 

Valgt til revisorer: Hans Erik Jensen og Poul Erik Jensen 

 



 
 

Budget blev fremlagt, og bestyrelsens forslag til uændret kontingent og indskud blev 

godkendt 

  

Ansvarsforsikring 

Generalforsamlingen har vedtaget bestyrelsens forslag om, at ansvarsforsikring fra 2020 opkræves 

individuelt. Forslaget vedhæftet. 

 

Det betyder: 

- At det stadig er pligtigt, at have en ansvarsforsikring for den/de både der har bådplads i vand 

eller på land i havnen. Police skal fremvises ved nyt medlemskab og på forlangende fra 

bestyrelsen. 

- At alle, der p.t. har en ansvarsforsikring via Sukkerbroens Bådelaug indmeldes af kasserer 

Henrik Hansen individuelt til forsikringsselskabet Yachtpool/Axus i løbet af året. 

- Har du ansvarsforsikring i et andet selskab, så skriv til henriksortso@gmail.com, om at du 

ikke skal overføres. 

- Du vil blive varskoet af Dansk Fritidssejlerunion i november og opkrævet for 

ansvarsforsikring og medlemskab af DFU for 2020 i slutningen af november. (p.t. 270 kr.)  

Se i øvrigt i bladet Fritidssejleren nr. 3 side 4 – 5 og nr. 4 side 7 og side 30. 

 

Oprensning af havnebassin 

Bestyrelsen fremlagde forslag til generalforsamlingen om et begyndende arbejde med oprensning af 

havnebassin. Dette forslag blev vedtaget, og ved førstkommende bestyrelsesmøde udarbejder 

bestyrelsen en plan. 

 

Privatlivspolitik for Sukkerbroens Bådelaug 

Det er lovbestemt, at alle virksomheder, institutioner og foreninger skal have en privatlivspolitik, 

hvor der redegøres for – i vores tilfælde – foreningens behandling af medlemmernes data. En sådan 

politik har bestyrelsen udarbejdet. Den er vedhæftet medlemsbrevet, udleveres til alle nye 

medlemmer og en opdateret udgave vil altid kunne findes på hjemmesiden. 

 

Årets datoliste: 

 

Lørdag d. 13/4 kl. 9.00  Arbejdsdag. 

kl. ca. 14.00 Standerhejsning og spisning. 

Lørdag d. 27/4 kl. 8.00  Både sættes i vandet 

Lørdag d. 25/5 kl. 9.00 – 14.00 Hornfisketur. Kl. 14.00. Fælles spisning af 

røgede hornfisk. 

Mandag d. 10/6    Havnegudstjeneste.  

Lørdag d. 17/8   Havnedag med pålidelighedssejlads og 

havnefest 

Lørdag d. 5/10 kl. 12.00  Silde tur på Øresund.   

Lørdag d. 2/11 kl. 8.00  Bådoptagning og standerstrygning kl. 9. 

Lørdag d. 28/12 kl. 8.00  Vinterfisketur. 

Torsdag d. 6/2/2020 kl. 19.00  Generalforsamling.  

 

HUSK AT SKRIVE DATOERNE IND I KALENDEREN, ELLER GEM DETTE BREV! 
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Kommentarer til datolisten: 

 

Isætning og optagning af både: 

Bådene sættes i vandet i den rækkefølge, som chaufføren bestemmer.  

 

Efter isætning får man tilsendt en faktura fra kassereren. 

 

Standerhejsning og arbejdsdag: 

Lørdag d. 14/4 kl. 9.00 Arbejdsdag. 

kl. ca.14.00 Spisning. 

 

BEMÆRK: 

 

Du skal enten møde op til arbejdsdag lørdag den 13/4 eller melde dig til én af disse opgaver: 

 

- Klipning af hæk – deles med én anden. Disse to aftaler indbyrdes. 

- Opstilling og nedtagning af telt. Torsdag den 15/8 kl. 17 og søndag 18/8 kl. 10. 

Opgaven klares på ca. 2 x 3 timer. 

- Ændringer kan forekomme! 

 

Skulle du være forhindret d. 13/4, eller vil du hellere udføre én af de opgaver, der er på ovenstående 

liste, eller evt. en anden arbejdsopgave, så kontakt: 

Henrik Hansen på mail eller telefon: henriksortso@gmail.com eller 61330916 eller formand Benny 

Hansen benny.hansen53@gmail.com 21183290. 

Opgaverne tæller for en arbejdsdag.  

 

Du er selvfølgelig under alle omstændigheder velkommen til at komme til spisning og 

standerhejsning kl. 14 lørdag den 13/4. 

  

Men HUSK: 

Fra vedtægterne: 

Ved udeblivelse fra arbejdsdage betales 500 kr., som opkræves straks og indbetales senest en måned efter 

arbejdsdagen. Ved overtrædelse af ovenstående ophører medlemsskabet af Sukkerbroens Bådelaug. 

 

MEGET VIGTIGT VEDR SILDETUR: 

 

Silde tur på Øresund: 

Den 5/10 kl. 12, er der er mulighed for en fælles sildetur fra Vedbæk 

havn ombord på Skjold.  

Du skal selv bestille plads og du skal selv sørge for transport. 

Tilmeld dig NU! – evt. sammen med gode venner – der er stadig ledige 

pladser på båden, men først til mølle!! 

Der er et begrænset antal pladser. 

Prisen er ca. 275 kr.  

 

Bestil plads på: 
Pladsbestilling på Skjold kan ske på tlf. 30 20 20 19 mellem kl. 08:00 - 21:00 

http://www.skjold-vedbaek.dk/ 
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Bemærk ordensregler vedr. fortøjninger: 

Bemærk at alle skal have to fortøjninger for og to fortøjninger agter - min. 12 mm. tovværk, med 

affjedring.  

Dette er et krav fra forsikringen, præciseres i ordensreglerne og skal overholdes af alle!! 

Når bådene hugger i fortøjningerne går det ud over båd, bro, pæle og evt. naboens båd  

 

Strøm til både: 

Bådene må ikke ligge med permanent strøm, men kun oplades om nødvendigt.  

Derfor: 

Kabler og stik skal være godkendte og uden samlinger. 3x1,5mm2 gummikabelHO7RN-F. (Se 

vedhæftede opslag) 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at afmontere ulovlige kabler! 

 

Oprydning: 

Du skal rydde op på havnepladsen, når båden er sat i vandet!  

Desuden skal vogne og bukke fjernes fra havnen, når de ikke er i brug. De kan foreløbig hensættes 

på Havbrugets plads bag de gamle pæle. Tag hensyn til de nye fliser når du bundmaler. Læg plastik 

ud! 

 

Nøgler til redskabsskur: 

Kassereren udleverer nøgler til alle nye medlemmer – aktive som passive – ved henvendelse, dog 

helst i forbindelse med en arbejdsdag eller lignende. 

 

Pjece: 

Bestyrelsen udfærdiger hvert år en pjece om Sortsø Fritidshavn, som sættes op i holderne på 

havnen. Hvis du skal besøge andre havne, er du velkommen til at få ekstra eksemplarer til 

udlevering. Henvend dig til Henrik Hansen. 

 

Salg: 

Sukkerbroens Bådelaug sælger T-shirts, kasketter samt standere til bådene med bådelaugets logo til 

samme pris 100 kr. pr. stk. 

Henvendelse til kassereren, som dog også medbringer emnerne til arbejdsdag, havnefest osv.. 

 

Gæstesejlere, kajakbro og teltplads. 

Vi vil meget gerne have flere gæstesejlere, så fortæl andre sejlere om vores havn.  

Klubhuset står åbent om sommeren, så gæster kan benytte huset i dårligt vejr. 

 

Den lille anløbsbro mod syd, er beregnet til små sejljoller, windsurfere og kajakker. Teltpladsen er 

beregnet til kortvarige overnatninger for turister. For 20 kr. kan de anvende teltplads, toilet- og bad 

faciliteter.  

Teltpladsen er tilmeldt:  http://udinaturen.dk/facilitet/Sorts%C3%B8-Fritidshavn/5652 

 

Tag godt imod vore gæster, som benytter pladsen. 
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Kig ind på Sukkerbroens Bådelaugs hjemmeside: 

www.sukkerbroen.dk 

 

HUSK at give kassereren besked om adresse- og telefonændringer. 

 

 

 

Med håbet om en god sæson 2019 

Venlig hilsen  

 

Bestyrelsen 

 
 

Vedlagt:  

Vedtaget forslag vedr. individuel opkrævning af ansvarsforsikring 

Vedtaget forslag vedr. oprensning af havnebassin 

Privatlivspolitik for Sukkerbroens Bådelaug 

Regnskab 2018  

Budget 2019 

Takstblad 

Teltudlån 

Foreløbig invitation til havnefest 

http://www.sukkerbroen.dk/

