
Bestyrelsesmøde
14.04.2016

     
 Nappedam Bådelaug

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

Referent: John Trolle

Dagsorden:

1.   Spørgetid.

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.   Siden sidst.

4.   Regnskab og budget.

5.   Standerhejsning den 7. maj, kl 1330.

6.   Status på nyt jolle-og kajakhus

7.   Eventuelt 
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1.   Spørgetid.

John Fast mødte op for at spørge om han måtte opsætte en ”mågeskræmmer” ud for hans båd-
plads nr. E39. Dette blev accepteret som forsøg. 

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet

3.   Siden sidst.

Henning Madsen informerede om at diverse arbejder som er blevet foretaget af arbejdsholdet i lø-
bet af vinteren nu næsten alle er afsluttede. Endnu en vinter med en flot indsats fra Vores arbejds-
hold.
Henning M. berettede at han havde deltaget i et møde, med arkitekten og planlægningsgruppen
bag det broprojektet som skal gå fra slotsruinen til Nappedam bådelaugs badebro.
Henning fremlagde den sidste nye version af projektet.
Nappedam bådelaug holder stadig fast i at vi ikke ønsker at investere i projektet og ej heller stå for
det senere vedligehold.

Henning M. og Peter har deltaget i generalforsamlingen i FLID. Der var ikke den store udskiftning
af bestyrelsen da to medlemmer blev genvalgt og kun én ny blev valgt ind.
Marselisborg sejlkub havde informeret om at de har investeret i en vaskeplads for både med dertil
hørende opsamlingsanlæg. Dermed kan de opsamle afrenset bundmaling og efterfølgende pumpe
det til det kommunale anlæg. Anlægget har været meget dyrt og forventes ikke at blive et krav på
alle havne.
Desuden var der orientering fra Kystdirektoratet, om at man arbejder på at forenkle reglerne til det
der i praksis foregår på havnene.

Bestyrelsen har fået melding om at der har været udøvet hærværk på to både mens de har stået
på land. Hærværket består i begge tilfælde af, at der er lavet dybe ridser i fribordene, formentlig
med en skruetrækker. Der opfordres til, fra bestyrelsens side, at hvis man bliver udsat for 
hærværk, melder dette til politiet samt informerer bestyrelsen herom.
Det undersøges om det er muligt at opsætte videoovervågning, samt hvor meget udgiften hertil vil
blive.

Den omtalte hjertestarter som har været på ønskelisten i et stykke tid er nu indkøbt og modtaget.
Hjertestarteren er indkøbt incl. et. 4 timers kursus for i alt 16 deltagere. De 16 deltagere udvælges 
I klubbens forskellige afdelinger med fokus på, at det er personer som ofte opholder sig på havnen.
Der er i abonnementet for hjertestarteren inkluderet vedligehold.

Det er besluttet, at der ved arbejder som skal udføres af eksterne håndværkere, fremover skal
hentes tilbud hjem fra flere firmaer.

2



4.   Regnskab og budget.

Indestående i bank:  ca. 614000 kr.

Det er glædeligt at alle tidligere udestående restanser vedr. klubkontingenter nu er i orden.

Regnskabet gennemgået.

5.   Standerhejsning den 7. maj, kl 1330.

Gennemgået planlægningen af dagen.
Klubben vil traditionen tro traktere med lidt spiseligt og Djurslands bank vil supplere med deres kaf-
febil.
Vi håber I vil møde op til et hyggeligt arrangement, så vi kan få slået sejlersæsonen 2016 godt i
gang i alle afdelinger.  

  
6.   Status på nyt jolle-og kajakhus

Der arbejdes på endelig udfærdigelse af byggetegningerne for jolle og kajakhuset.
Når disse ligger klar søges der om byggetilladelse for projektet.
Datoen for hvornår det første spadestik bliver foretaget er endnu ikke helt på plads.

7.   Eventuelt 

Onsdag den 20.04. afholdes introduktionsdag for nye medlemmer.

Kajakafdelingen arbejder på at de muligvis vil deltage med en stand når Rønde by holder deres 
Open by night- arrangement den 28.04.

Bestyrelsens runderinger vedr. afmontering af kabeltilslutninger til både hvor ejeren ikke er
på havnen, blev revurderet.
Da der pt. ikke findes en bedre løsning, uden at det medfører en stor udgift for klubben, til indkøb 
af Kwh.-målere for alle bådejere, fortsættes den gældende ordning.
To medlemmer fra bestyrelsen vil derfor ind imellem rundere på havnen og afmontere kabler
som er blevet glemt af ejeren, inden vedkommende forlod havnen. 

For god ordens skyld citeres havnereglementets pkt. 8 således:
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På broerne og pladsen er der standere med lys og el-stik. Sidstnævnte er beregnet til brug af
let elektrisk værktøj samt til opladning af batterier. Bådene må som hovedregel kun være
tilsluttet et elstik når ejeren eller en anden ansvarlig er til stede på havneområdet.
Tilslutning af større udstyr samt vedvarende tilslutning til el-stik må kun ske med tilladelse fra
havnemyndigheden. I disse tilfælde skal der opsættes en bimåler – som lejes af Bådelauget –
og der skal betales for forbruget af el.

Egon oplyste, at der fra rengøringsteamet der har gjort køkkenet hovedrent, var et ønske om lidt 
forskelligt grej, som de ønskede indkøbt.
Det er besluttet at holde fast i, at der skal være service til ca. 70 personer i klubhuset og at 
det manglende, vil blive indkøbt.

Særlige indsatsområder i 2016
        

Indsatsområde Tidsfrist
Anskaffelse af hjertestarter Indkøbt og modtaget
Placering af autocampere 15.maj 2016
Ny pladsmand, når den tid kommer Ingen  tidsfrist,  interesserede  bedes  henvende

sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign. Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer 2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi
og system

Sommeren 2016

Nye bagagevogne Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning

-Når havne afgiftskuverter skal fornyes skal der være:
 afkrydsningsfelt for autocampere.
 Felt for telefonnummer
( udformningen koordineres med Jytte Gyldenløve )

-Parkeringsplads for autocampere

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

-Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.
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Mødeplan for 1. halvår 2016

Bestyrelse:

Dato Møde tidspunkt
17.05      2016 Bestyrelsesmøde 1900
13.06      2016 Bestyrelsesmøde 1900

Aktivitetskalender:   ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )

Dato Aktivitet tidspunkt
20.04.    2016 Møde for nye medlemmer 1900
05.05    2016 Kajak afd.
07.05    2016 Standerhejsning 1330
13.06    2016 Kajak afd.

03--04.09   2016 Århusbugtens LM klub
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