
Mellerup Bådelaug 

 

Referat af generalforsamling 30.3.2022 

 

I alt var ca. 38 mødt frem, heraf 7 fra bestyrelsen 

 

1. Valg af dirigent:   Kjeld Petersen blev valgt. 

 

2. Årsberetning:   Arne H Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Arne bød alle velkommen og en særlig velkomst rettede han til de nye medlemmer. 

Også 2021 har været præget af coronaen, som betød ændringer/aflysninger i forhold til 

aktivitetsplanen, men som nævnt sidste år kan vi glæde os over, at vi har valgt en fritidsinteresse, 

som kun i mindre omfang har været berørt af restriktioner. 

Dette har medført, at der har været stor efterspørgsel efter både og bådpladser i havnene - også i 

Mellerup. 

Lige nu er situationen, at bådelauget har 1 stk. 4 meter plads og 2 stk. 3 meter pladser til salg. 

Herudover er der ledige jollepladser. Bådelauget har tilbagekøbt 4 pladser i 2021. Disse kan købes 

eller lejes, men interessen er ikke stor, idet ”trailerbåde” anvendes i større og større omfang, og 

fiskebestanden i fjorden er heller ikke imponerende. 

Sejlvejret var noget blandet i 2021. For- og eftersæsonen bød på godt vejr, mens vejret i 

sommerferien vel nærmest kan kaldes en ”pose blandede bolcher”. 

På grund af coronaen valgte bestyrelsen igen i 2021 at aflyse Skt. Hans arrangementet. Dog valgte 

nogle medlemmer at gå sammen og holde mindre Skt. Hans komsammen. Fint initiativ. 

Af andre aktiviteter på havnen skal nævnes havkajakklubben, autocampere og badegæster, ligesom 

vi har nogle ”padle boards” som naboer, og som sædvanlig bliver slæbestedet benyttet en del af 

især lystfiskere (i 2022 er årskortet gult kontaktperson Christian Rasmussen). Endvidere ses ofte 

ornitologer og naturfotografer på havnen, idet der herfra er gode overvågningsmuligheder.  

Vores hjemmeside vil vi arbejde lidt med (evt. input til Jørgen), og endvidere opfordres til at 

anvende bådelaugets lukkede facebookgruppe, som Christian Rasmussen har startet. 

I løbet af 2021 har der været en del løbende vedligeholdelsesopgaver, bl.a. udskiftning af træ på 

især ”jollebroen”, planker på siden af servicekajen mv., såkaldt stræk i østmolerne, renovering af 

mastekran, udskiftninger og reparation på broerne generelt osv. Klubhuset bliver der kun ofret 

begrænsede beløb på, da vi fortsat håber på en større renovering – evt. nybyggeri – inden for 

overskuelig fremtid. Mere herom senere. 
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Ligesom sidste år vil bestyrelsen igen i år nævne nogle punkter, som medlemmerne – ikke mindst 

nye medlemmer - skal være opmærksom på: 

• Husk at lukke bommen til slæbestedet. Arealet må ikke benyttes til parkering. 

• Hold orden i området – ryd op efter dig og tag også gerne andet affald med. 

• Husk forsikring af bådene.  Det gælder ifølge vedtægterne alle både over 18 fod, og 

desuden skal man være opmærksom på lovkrav om forsikring af speedbåde og 

vandscootere. 

• Vær opmærksom på, at der hænger hjertestarter på toiletbygningen på Fælleden ved 

Amtsvejen. 

• Vær også opmærksom på miljøhåndtering bl.a. ved afrensning af bundmaling. Gammel 

bundmaling SKAL opsamles og afleveres på genbrugsstation. Udstyr til afrensning kan lejes 

hos Christian Rasmussen. 

• Affald SKAL sorteres i henhold til anvisningerne på pladsen. Kun affald fra havn og både må 

komme i containerne. 

• Der må IKKE anvendes vinkelsliber på metal på området!! 

• Husk at vende rød/grøn skiltet til grøn, når pladsen ikke benyttes i 2 eller flere dage 

• Havnen er tilsluttet frihavnsordningen – se nærmere på hjemmesiden. 

I sin beretning kom Arne også ind på de mange tilbud, der er i området i forhold til natur, 

aktiviteter og kultur. Herunder nævnte han muligheden for at sejle med færgen Ragna fra Mellerup 

Færgehavn til Kanaløen og retur. Nærmere herom på https://www.randersfjord-faerger.dk/ 

I 2022 vil understøtninger af tværbjælkerne under broen på nordmolen blive ændret, idet de 

nuværende understøtninger bliver undermineret ved kraftigt højvande. 

En større opgave i 2022 bliver uddybning af havnen. Det er et år tidligere end forventet, men 

Randers havn har besluttet at uddybe i år, og det samme gør Dronningborg Lystbådehavn og måske 

andre af havnene på fjorden. Vi er nødt til at uddybe, når Randers Havn gør det, da det vil blive 

både besværligt og dyrt selv at stå for det, herunder at sikre de nødvendige miljøtilladelser. 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab:  Jan forelagde regnskabet med et overskud på kr. 62.221, en 
balance på kr. 345.571 og en egenkapital på kr. 334.971. I egenkapitalen indgår eftergivelsen af et 
rente- og afdragsfrit kommunalt lån, som blev givet i forbindelse med klubbens etablering.  
 
Regnskabet blev godkendt 

 

4. Budgetforslag for den kommende sæson: Jan fremlagde forslag til budget for 2022/2023. De fleste 

poster er på niveau med 2021/2022, dog er der afsat yderligere budget af til el og så den 

allerstørste post – uddybning kr. 300.000. Budgettet udviser derfor et underskud på kr. 239.000  

 

5. Behandling af indkomne forslag:  Der var ikke indkommet forslag 
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6. Godkendelse af takstblad:  Bestyrelsen foreslog ændringer vedrørende gæstesejlere og 

autocampere, ligesom bestyrelsen foreslog at leje af udstyr til afskrabning af bundmaling bliver 

gratis. Dog betales for forbrug af klinger og skiver mv.  

Derudover lagde bestyrelsen ikke op til takstændringer. 

Fra medlemmer kom forslag om, at vi måske skal overveje forhøjelse af taksterne, såfremt 

uddybningen generelt ændres fra en 5 årig begivenhed til en 4 årig begivenhed. 

Endvidere blev kajakklubbens kontingent mv. kommenteret, idet et medlem fandt, at deres 

betaling bør være på højde med eksempelvis slæbestedets takster. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at vi næppe kan fastholde kajakklubben på havnen, såfremt de nævnte 

takster skal gælde for dem. Det vil bestyrelsen være noget ked af, da vi gerne ser så meget aktivitet 

som muligt på havnen, og at aftalen med kajakklubben også skal ses i det lys. 

Bestyrelse vil dog se nærmere på kajakklubbens aftale og gå i dialog med dem om fremtidig 

betaling. 

 

7. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter: Jan Meelby Klausen, Jesper Bjerre og Jens B Jensen 

var på valg. Jens B Jensen ønskede ikke genvalg, mens øvrige var villige til genvalg. 

Der blev genvalg til Jan Meelby Klausen og Jesper Bjerre, samt nyvalg til Lars Hansen. 

Som suppleanter pegede bestyrelsen på Rasmus Kristensen og Martin Krogh.  Begge blev valgt. 

 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Ikke aktuelt i år. 
 

Eventuelt – herunder status på byggeplaner klubhus: Arne redegjorde for status for 

byggeplanerne, og kunne fortælle, at der stort set ikke er sket noget i år. Vi har intet hørt fra 

arkitekten trods flere rykkere. Vi tager det dog lidt med ro, da aktiviteterne og priserne på 

byggeområdet, har været og stadig er til ugunst for os. 

Der blev efterlyst en vejledning/manual for brug af mastekranen. Det blev tilkendegivet, at en 

forståelig manual nok er svær at lave, men at ”sidemandsoplæring” formentlig kan gøre det. Så vi 

anbefaler, at nye brugere får vejledning/hjælp af mere erfarne brugere. 

  

Referent 

Jørgen Møller Christensen 

klubsekretær  

 


