
REFERAT 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Dato: Torsdag 5. april 2018 kl. 1700-1920 

Sted:  Mødelokalet i Godthåb Bådeforening 

Deltagere: Lars Erik Bengtsson (Formand) 
 Rudolf Heilmann (Næstformand) 

Hans Bjerregaard (Kasserer) 
Hans Peter Poulsen (Sekretær) 
Michael Gundel (Bestyrelsesmedlem) 
Jon Wilche (Bestyrelsesmedlem) 
Jonas Nilsson (2. suppleant) 

 

Gæster: Ingen 
  

Afbud:  Ujarak Kreutzmann (Bestyrelsesmedlem) 
 Anders la Cour Vahl (1. suppleant) 

 

Udtrådt:  

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Orientering fra formanden 

 Opsigelse fra havnemester samt bogholder 

4. Orientering fra havnemesteren 

5. Orientering om foreningens økonomi 

6. Nyt fra udvalg: 

 Broudvalg 

 Havneudvalg 

 Nautisk udvalg 

 Jubilæumsudvalget 

 Udvalg for medlemsaktiviteter 



7. Forslag fra medlemmer 

 Indkøb af generatorer, støvsugere og polermaskiner (udlejning). 

 Flytning af bådestativer i sejlsæsonen, så områderne kan benyttes som parkeringspladser.  

8. Næste møde 

9. Eventuelt 

 

 

Referat (grøn skrift) 

Dagsorden: 

 

10. Godkendelse af dagsorden - Dagsorden godkendt. 

11. Godkendelse af referat - Referat godkendt. 

12. Orientering fra formanden 

 Modtaget opsigelse fra havnemesteren samt bogholderen. Begge har indgivet deres 

opsigelse pr. 1. maj 2018 og kan om nødvendigt strække deres opsigelse frem til den 15. 

maj.  

Stillingsopslaget skulle have været i Nuuk Ugeavis den 04-04-2018, men den er ved en fejl 

desværre ikke kommet i Nuuk Ugeavisen. Nuuk Ugeavis beklager. Stillingsopslaget kommer 

på hjemmesiden og Facebook. Formanden, næstformanden og kassereren udgør det 

kommende ansættelsesudvalg. 

 Det nye nøglesystem har givet udfordringer og p.t. er der stadigvæk udfordringer ved bro 1 

og bro J. Forventes udbedret i næste uge. Nyindkøbte overvågningskameraer er ved at 

blive monteret. 

 Hjertestarteren er klar til at blive monteret ved indgangen til foreningens blå hal. Dog først 

når magnetlåsen er monteret på udendørs skab indkøbt til hjertestarteren. Magnetlåsen 

kan fremadrettet bruges af samtlige medlemmer med gyldig magnetnøgle. 

13. Orientering fra havnemesteren 

14. Orientering om foreningens økonomi 

15. Nyt fra udvalg: 

 Broudvalg – I.a.b. 

 Havneudvalg – Fastholder tidligere fremsendte indsigelse sendt til Kommunen den 19. 

december 2017. 

 Nautisk udvalg – I.a.b. 



 Jubilæumsudvalget – Arbejdet pågår og der planlægges aftenarrangement på HHE for 

299kr. pr. person. Møde med Grønlandsbanken afholdt den 27. marts 2018 da banken 

ønsker, at lave bådudstilling ved Iggiaa i forbindelse med 50 års jubilæet. Dette i 

samarbejde med bestyrelsen. 

 Udvalg for medlemsaktiviteter – Første medlemsmøde arrangeres lørdag den 7. april. 

Emnet bliver Bådforsikringer. 

16. Forslag fra medlemmer 

 Indkøb af generatorer, støvsugere og polermaskiner (udlejning) – Generatorer er ikke 

hensigtsmæssige grundet brandfare (benzin) og polermaskiner kan derved ikke bruges. Til 

gengæld vil Jonas Nilsson ved næste møde demonstrere en batteridrevet støvsuger, som 

medlemmerne evt. vil kunne låne/leje.  

 Flytning af bådestativer i sejlsæsonen, så områderne kan benyttes som parkeringspladser- 

Der er opstået parkeringsudfordringer ved bro N, O og P. Dette er ikke hensigtsmæssigt for 

medlemmerne og giver anledning til frustration/irritation i weekender med mange sejlende 

medlemmer. Desuden er det problematisk ved udrykninger (brandbiler/ambulancer), at 

disse ikke kan komme frem til området omkring bro N, O, P. Foreningen vil arbejde på, at 

fjerne medlemmernes bådstativer i området således, at biler kan holde parkeret der, hvor 

der om sommeren blot ligger tomme bådstativer. En praksis Nuuk Tansport allerede har 

god erfaring med. Med billeddokumentation kan foreningen sikre sig, at medlemmernes 

bådstativer kommer til at stå som de skal, når disse igen til efteråret skal lægges på plads 

igen inden bådoptagning. 

17. Næste møde 

 Torsdag den 12-04-2018 kl. 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Eventuelt  

 Det forslås af Lars Erik Bengtsson, at der indhentes tilbud på at få strøm samt vand ude på 

alle broerne. Dette i tilfælde af, at der på et senere tidspunkt alligevel skal graves nye 

kabler i jorden. Fordele og ulemper diskuteres og det besluttes, at emnet bringes op igen 

på et senere bestyrelsesmøde. 

 

 

Lars Erik Bengtsson Rudolf Heilmann Hans Bjerregaard Hans Peter Poulsen

  

 

Ujarak Kreutzmann Michael Gundel Jon Wilche   

 

 
     
 


