
Bestyrelsesmøde
17. 06. 2019

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Steen Jensen, 
                   Bjarne Knudsen, Henning Buddig og Peter Storm 
  
Fraværende: Anne Birthe Kajhøj, Peter Pedersen

Referent: Peter Storm

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
       

2. Orientering fra formanden.

Ny digitallås til bommen er fortsat et ”problem barn”. Vi håber, og tror, dog at det 
på et tidspunkt bliver løst. Der arbejdes ihærdigt på sagen.

Flere vagtansvarlige klager over at vore medlemmer ikke kontakter dem og gør op-
mærksom på at de har husket deres vagt. Desværre et tilbagevendende problem 
som gang på gang er påtalt. Der bliver hængt et opslag op i klubhuset herom.

Et Eventfirma påtænker at afholde to mindre arrangementer i løbet af sommeren.
De vil sejle gæster med gummibåde (som skal padles) fra Nappedam til Kalø. Næp-
pe noget som vil påvirke havnen negativt.

Vi er opmærksomme på at de mange badegæster sætter deres spor på toiletterne, 
og vil i nødvendigt omfang udvide vores rengøring.

Der er afholdt et lille møde med havnens to pladsmænd omkring evaluering af deres
opgaver, herunder isætning af bådene samt efterårets optagning.

FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) har lavet nye opdaterede danmarks-
kort. Vi får tilsendt 200 stk. som havnens medlemmer kan hente i klubhuset efter 
”først til mølle” princippet.

Nappedam forventer at indgå en samarbejdsaftale med Rønde Højskole.
De må bruge flydebroer, toiletter og slæbested samt have en trailer med kajakker 
opbevaret.
For den ydelse får Nappedam kr. 9.000,- i år.
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3. Mødets emner:

Mødeplan for 2. halvår 2019
Møde:
Mødeplan vedtaget, se nedenfor.

Status ”Projekt Internet”
Tidshorisont og pris?
Møde:
Projekt ”Hurtig og stabil Internet” på havnen er i fuld gang og der vil inden længe 
blive installeret fibernet. Det er en ret omfattende opgave, hvor der er trukket led-
ninger rundt på havnen og monteret div. tekniske anordninger. 
En særlig tak til Knud Nielsen for de mange, mange timer du har lagt i opgaven.
Det kører planmæssigt og forventes afsluttet i løbet af sommeren.

               Vores trådløse net hedder nu: Nappedam og koden er fortsat 1 111 111 111    
               (10 stk. et tal). Budgettet holder i store træk. Total udgift små kr. 50.000,-

         
4. Regnskab og budget.

Møde: Indestående d.d. kr. 597.696,-

5. Eventuelt 

Pladsmændene foreslår at lamperne på toiletterne udskiftes når der bliver tid, råd 
og mulighed for det. De nuværende pærer er meget dyre i anskaffelse, de holder 
ikke længe og de bruger meget strøm.
Møde:
Vi har bestemt råd til at udskifte disse lamper (ca. kr. 350,- pr. stk.) ligesom det vil 
være en fornuftig investering. 
Opgaven lægges i første omgang over til Arbejdsholdets El-eksperter, og måske der 
i løbet af efteråret eller kommende vinter bliver tid til at løse denne opgave.

På mødet med Pladsmændene drøftede vi også det gamle ramslag. Er det funktions-
dygtigt, forventer vi at der skal bruges igen eller skal det skrottes?
Møde:
Jo nok en sag Havneudvalget skal ind over, så i første omgang er sagen i ”høring”.
Hvis det ikke længere kan, eller skal, bruges vil vi se at få det bortskaffet.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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