
Bestyrelsesmøde
24.10.2016

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Egon Sørensen,
                   Henning Hansen, Harald Jørgensen, John Trolle
  
Fraværende: ingen

Referent: John Trolle

Dagsorden:

                 1.           Spørgetid.

                 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

                 3. Siden sidst.

                 4. Regnskab og budget.

                 5. Generalforsamling d. 23. november.

                 6. Status på nyt jolle- og kajakhus.

                 7.             Eventuelt.
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               1. spørgetid.

               Mads Holmen fra visionsudvalget var mødt op til bestyrelsesmødet for, at informere om 
               visionsudvalgtes vurdering, af det indkomne forslag vedr. oprettelsen af en vinter-
               badeklub i NBL.
               Mads havde holdt møde med Karen Andreassen fra Distriksrådet for, at drøfte 
               grundlaget, for en vinterbadeklub.
               Mads informerede yderligere om hvordan sådanne klubber fungerede i andre lokale
               sejlklubber.
               Bestyrelsen vil overveje forslaget og tage det med på den kommende generalforsamling.

               
               2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

              Referatet for bestyrelsesmødet den 26.09.2016 blev godkendt og underskrevet.

               3. Siden sidst.

               I forlængelse af emnet på sidste bestyrelsesmøde er der nu modtaget betaling af 
               havnepenge for ’’Lydia’’ frem til 1.1.2017.
               
               Der er modtaget information om der vil blive afholdt efterårs seminar i FLID den 23.11.
               Det er desværre samme dato som den planlagte generalforsamling i NBL, så der vil i år 
               ikke være deltagelse af medlemmer fra NBL.

               Henning Madsen er blevet kontaktet af bestyrelsen for Ebeltoft skudehavn med 
               information om, at de er blevet anmeldt, pga. ophold af autocampere på deres havn.
               Der vil inden længe blive indkaldt til et møde mellem havnene i lokalområdet for
               drøftelse af situationen, samt om hvordan denne skal varetages. 

               
               
               4. Regnskab og budget.

               Diverse regnskaber for NBL er nu gjort klar af klubbens kasserer og vil blive fremlagt for
               revision mandag den 31.10.2016.

              
               Indestående i Bank:   308993 kr.
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               5. Generalforsamling d. 23. november.

               Dagsordenen for generalforsamlingen den 23.11. blev gennemgået.

              6. Status på nyt jolle- og kajakhus.

            Som de fleste nok allerede har bemærket sker der en hel masse med byggeriet af det
            nye, jolle og kajakhus. Fundamentet er støbt og det er positivt at konstatere at ikke mindre 
            end 40 medlemmer har deltaget i opbygningen.
            Der skal dog stadig bruges kræfter så klik ind på kajakafdelingens hjemmeside og se hvor 
            du kan tilmelde dig arbejdet, på datoer som passer dig.
            Der er sendt ansøgning til kommunen vedr. kloakeringen. Selve gravearbejdet i forbindelse
            kloakeringen vil blive forsøgt udført så godt det nu kan lade sig gøre efter bådene jo er 
            begyndt, at komme på land.

              7. Eventuelt.

             Der vil i løbet af efteråret blive udført kontrol af landstik som er tilsluttet både uden, at
             besætning eller ejer, er på havnen. Såfremt man ønsker, at have båden tilsluttet 
             el-standeren når man ikke er på havnen, skal man blot have monteret en kilowatt
             timemåler. Denne kan anskaffes ved henvendelse, til bestyrelsen
             eller pladsmændene, og forbruget afregnes dermed med klubben.
             
             Egon som er ansvarlig for klubkøkkenet har udfordringer med manglende skabsplads. 
             Det er derfor vedtaget at der indkøbes ekstra skabe.

             Der har været problemer med at strømmen i klubhuset har været ’gået’ under 
             arrangementer. Der tages derfor kontakt til elektriker for at få løst dette problem.

             Det er vedtaget at hæve lejen af klubhuset fra de nuværende 500kr. til 1000kr. pr. gang.

             Egon ønsker mobilepay, som mulighed, for handel i klubkøkkenets udvalg. Muligheden
             for dette vil blive undersøgt, og blive taget op til næste bestyrelsesmøde.

             Da Harald har besluttet ikke at stille op til valg til bestyrelsen næste gang, vil 
             Haralds opgaver blive delt ud, blandt andre bestyrelsesmedlemmer.
             Harald laver en liste over opgaverne som fremlægges og fordeles på næste bestyrelses-
             møde.

             Henning Hansen har arbejdet med optimering af vores nuværende el-aftale, og bedt 
             bestyrelsen om accept, til ændring af denne. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
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              Særlige indsatsområder i 2016
        
Indsatsområde Tidsfrist
Anskaffelse af hjertestarter Indkøbt og modtaget
Placering af autocampere Er gennemført.
Ny pladsmand, når den tid kommer Ingen tidsfrist, interesserede bedes 

henvende sig til formand Henning 
Madsen

Undersøgelse vedr. 
betalingsautomat el. lign.

Bådelauget tilslutter sig Harba 
betalingssystemet.

Nyt jolle- og kajakhus Følges løbende
Kampagne for nye og yngre 
medlemmer

2016

Elektronisk låsesystem, afklaring 
vedr. økonomi og system

Er afklaret, men udsættes indtil 
videre pga. økonomi.

Nye bagagevogne Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning

-Parkeringsplads for autocampere

-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )

-Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.

Mødeplan for 2. halvår 2016

Bestyrelse:

Dato Møde tidspunkt
23.11.2016 Generalforsamling 1930
05.12.2016 Bestyrelsesmøde 1900
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