
Fra: Steffan Stuhr Petersen  

Sendt: 26. januar 2023 12:28 

Emne: VS: Bådelaug 

  

Hej Lars og ny Bådelaugs bestyrelse stort tillykke med valget. 

 

Som du sikkert ikke er bekendt med, har ASK fremsendt nedenstående bekymringsmail til dialog med 

tidligere Bådelaugsformand Henrik Bode i starten af november sidste år. 

 Der er nu gået over 2 måneder hvor Formand Henrik Bode ikke har vendt tilbage på vores henvendelse. 

Som formand for ASK finder jeg det dybt kritisabelt, at Bådelauget ikke viser mere engagement i 

nedenstående problemstillinger, samt i den retssag, sagsøgt af en af Bådelaugs medlemmer. 

 Derfor har jeg  ikke indkaldt til yderligere møder i Brolauget, og al aktivitet er pt. stoppet, til der er fundet 

en løsning i denne sag.  

Jeg er selvfølgelig ked af at vore medlemmer i ASK og Bådelauget,  måske kommer til at mærke en dårligere 

service på havnen, når nu Brolauget er dys fungerende. Da vi (de to klubber) ikke har nogen kommunikation 

overhovedet. 

 Lars Jensen og jeg håber meget på dialog og et godt samarbejde med den nye Bådelaugsbestyrelse, og at 

klubben igen vil være en aktiv medspiller på havnen. Specielt i den kommende tid hvor der virkelig kommer 

til at ske store ændringer på havnen og i klubberne.  

  

  

Venlig hilsen  
 
Steffan Stuhr Petersen  

Formand Augustenborg brolaug og ASK 

  

Fra: Steffan Stuhr Petersen  

Sendt: 4. november 2022 12:06 

Emne: Bådelaug 

  

Att. Bådelaugsbestyrelse. 
  
I Sidste uge havde vi Brolaugsmøde, hvor vi diskuterede den nylige overståede optagning af både på havnen. 

Det var Chr. Hell fra Bådelauget, som var ansvarlig for optagning af disse både samt koordinering med de øvrige fra 

bestyrelsen. Da vi efter flere henvendelser, op til optagningsdatoerne, intet havde hørt fra Chr. Hell, tog Lars Jensen 



(ASK) tilmeldingerne fra hjemmesiden og stod for koordineringen, med Bådelauget tidligere Brolaug-medlemmer 

Thomas Schmidt og Lars Baumann. Optagningen skete til alle vore medlemmers tilfredshed.  

Desuden er vi blevet kontaktet af kommende medlemmer der ikke kan komme i kontakt med bådelauget / Chr. Hell 

hvilket kan have gjort at vi ikke får lejet ledige pladser ud til nye medlemmer. 

Den 27.10.2022 havde vi Brolaugsmøde, hvor Chr. Hell og Jens Bjerre var indkaldt. Men begge mødte desværre ikke 

op til dette møde. Men det gjorde jeres bestyrelsesmedlem Thomas Schmidt, der lovede at være suppleant for de to 

udeblevne medlemmer, så mødet kunne gennemføres med bestyrelsesdeltagere fra begge klubber. 
  
ASK undrer sig meget over den manglende deltagelse i Brolauget fra bådelaugets side. Samt at der så godt som ingen 

kommunikation er fra Bådelaugetsbestyrelse til Brolauget via deres bestyrelsesrepræsentanter.  
ASK håber at ovenstående drejer sig om misforståelser, og ikke en praksis som Bådelauget bevidst praktiserer for at 

nedlægge Brolauget. 
ASK bestyrelsen vil gerne har en skriftlig tilbagemelding fra Bådelauget, gerne inden den 15.11.2022, på denne 

henvendelse. 
  
På forhånd tak. 
  
Venlig hilsen  

 

Steffan Stuhr Petersen  

Formand for ASK og Augustenborg Brolaug.  

 


