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Nappedams bestyrelse  

2016 - 2017 

 

ønsker godt nytår  

Nr. 165  41. årgang — februar 2016   
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                        Nappedams bestyrelsesmedlemmer  

2015-2016 

 

 

 

 

    

 

   Formand Henning Hansen                                                 Næstformand/miljøkoordinator Henning Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

   Kasserer Jytte Gyldenløve                                                 Jesper Norup 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Harald Jørgensen                                                               John Trolle 

 

 

 

 

 

 

 

     Jan Uhrskov                   Suppleant Egon Sørensen 
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Nappedam Bådelaug 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i 
klubhuset  

 

torsdag d. 17. marts 2016, kl. 19.30. 
 

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nappedam 
Bådelaug. 

Dagsordenen er: 

 1. Valg af dirigent. 

 2. Behandling af forslag fra bestyrelsen: 

 

Det foreslås, at der øst og nord for de bestående jolle- og kajakhuse opføres en tilbygning på ca. 
136 m2. Tilbygningen skal indeholde et uisoleret opbevaringsskur for jolle- og kajakmateriel samt 
3 toiletrum Den skal endvidere rumme en gangforbindelse udefra og til de bestående omklæd-
ningsrum samt en forbindelse mellem kajakskuret og det nuværende jolle- og kajakklubhus. Pro-
jektet indeholder desuden etablering af en ekstra flydebro ved det østlige slæbested. 

 

Projektet er - incl. fornyelse af tagpaptaget på de nuværende huse samt et nyt elektronisk låse-
system til havnen - kalkuleret til 496.000 kr. i udgift til materialer og de håndværksarbejder, der 
ikke kan udføres ved frivilligt arbejde. 

 

Videre foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at optage det mest fordelagtige lån på op til 
500.000 kr. med en løbetid over 10 – 15 år. 

 

En nærmere beskrivelse af projektet og økonomien samt eksempler på fremtidige kontingent-
størrelser i forbindelse med optagelse af lån er opslået i klubhuset. 

 

3. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen 

INFO FRA BESTYRELSEN 

Bestyrelsen i Nappedam Bådelaug har gennemgået vore forsikringer, og besluttet af skifte til 

First Marina forsikring, som tilbyder en bedre dækning til en billigere pris.   

First samarbejder med Dansk sejlunion. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Kære Nappedammer.  

 

 

Endnu et år er gået og sejlsæsonen 2015 blev ikke en af de bedste. Store dele af sæsonen var 
præget af blæsende, køligt og regnfuldt vejr, men mon ikke de fleste af os alligevel oplevede 
nogle dejlige sejlture, uanset om det var i kajak, jolle, sejlbåd eller motorbåd. 

 

Det er forskellige oplevelser, vi har, om vi ror i en lille kajak tæt ved land eller sejler i en stor luk-
suriøs motorbåd langt fra land, men det er interessen for at færdes på havet, der har bragt os 
sammen. Det synes jeg ikke vi må glemme, så lad os holde sammen i klubben om den interes-
se. 

 

Vi holdt generalforsamling i november måned, hvor jeg præsenterede de planer for et nyt jolle- 
og kajakhus, som et byggeudvalg har udarbejdet hen over sommeren. Jeg fornemmede, at pla-
nerne blev overvejende positivt modtaget. Opfyldningen mod øst, hvor huset tænkes placeret, er 
allerede etableret for billig penge, takket være en masse frivilligt arbejde. 

 

Masser af frivilligt arbejde skal der også til for at opføre huset, og det er der også tilsagn om, 
bl.a. fra kajakafdelingens side. Der skal selvfølgelig også skydes penge i det til materialer og 
håndværkere, men vi kan derved skabe nogle gode forhold for vores jollesejlere og kajakroere.  

 

Flere har spurgt, hvad vi skal bruge det hus til, hvis kajakafdelingens medlemmer forsvinder. Det 
er et relevant spørgsmål, synes jeg. 

 

Nu tror jeg bestemt ikke at kajakfolkene forsvinder, for hvilket sted i landet er bedre egnet til ka-
jakroning end vores beskyttede farvand midt i noget af Danmarks bedste natur? Antallet af ka-
jakroere vil nok svinge fra år til år, men jo bedre forhold, der er, jo bedre kan man også holde 
fast i medlemmerne. Det giver vist sig selv. 

 

Vi må jo heller ikke glemme, at omkring 80 kajakmedlemmer betyder en hel del for Bådelaugets 
samlede økonomi. 

 

Skulle det utænkelige alligevel ske – at kajakroerne forsvinder – vil vi som Bådelaug have et 
pragtfuldt hus, der kan bruges til meget andet, bl.a. som hjemsted for vindsurfere og SUP-ere 
(stand-up-paddling hedder det vist) og andre vandsportsgrene. Huset, der jo egentlig kun er 
tænkt som et opbevaringsskur, vil også kunne anvendes som lager for Bådelaugets materiel af 
forskellig art. Jeg er derfor overbevist om, at investeringen i et nyt jolle- og kajakhus ikke vil væ-
re en fejlinvestering. 

 

I vil kunne se, at en række andre vigtige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder er allerede i 
gang – bl.a. efterisolering af klubhusets vestfacade. 

 

Til slut vil jeg sige tak for et godt 2015 og ønske alle et godt 2016. 

 

Henning Madsen. 

Formand. 
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Reception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj Jensen har ønsket at holde som pladsmand på Nappedam Lystbå-
dehavn fra d. 15. marts 2016. I den anledning inviteres Bådelaugets 
medlemmer, venner og forretningsforbindelser hermed til afskedsrecep-
tion i klubhuset 

søndag d. 20. marts 2016, kl. 14.00 

Her vil der også være mulighed for at hilse på vores nye pladsmand 
Jens Arne Tams. 

 

Bestyrelsen 

 

Hallo Hallo 

  — skal vi nu have overdækket terrassen ved Nappedams klubhus? ? ? 

  Nej, det er blot en overdækning,  mens ydervæggen mod vest repareres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Henning Madsen 
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Aktivitetskalender 2016: 

D. 22. februar   kl. 19,00  Bestyrelsesmøde 

D. 24. februar   kl. 19,00        Afdelingsmøde 

D. 16. marts     kl. 19,00 Bestyrelsesmøde 

D. 17. marts     kl. 19,30 Ekstraordinær generalforsamling 

D. 20. marts     kl. 14,00 Reception for Kaj Jensen 

D. 14. april       kl. 19,00 Bestyrelsesmøde 

D. 24. april       kl. 19,00 Møde for nye medlemmer 

D. 7. maj          kl. 13,00 Standerhejsning 

D. 17. maj       kl. 19,00 Bestyrelsesmøde   

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær frem til  og med 3. maj . 

HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær til og med 24. maj 

(strikke– og snakketøj må medbringes) . 

HUSK HUSK HUSK 

at melde adresse– og telefonnummerændringer til: 

Kasseren Jytte Gyldenløve 

mail kasserer@nappedam.dk eller     tlf.nr. 2479 7306 

Deadline for Lanternen 2016 - 2017 

25. marts 2016 afhentes i klubhus 

26. august 2016 udsendes  

23. oktober 2016 afhentes i klubhus 

22. januar 2017 udsendes 

Redaktøren ønsker 

Godt Nytår 

Tak for mange gode indlæg til Lanternen i 2015. 

Jeg håber, at mange vil bidrage til   

et godt og læseværdigt  blad.  

På gensyn 
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Standerstrygning 

Nappedam  

d. 30.10.2015 

Så gled standeren ned for den-

ne sejlsæson.  

57 var tilmeldt og var med til at 

se Peter og Kaj stryge stande-

ren, for derefter at nyde en dej-

lig frokost, som aktivitetsudvalg 

stod for.  

Der blev bl.a. serveret marine-

rede sild, lun leverpostej, 

flæskesteg med rødkål, roastbeef, rullepølse og lune frika-

deller, samt ost, småkager og kaffe.  

Snakken gik lystigt i klubhuset og det lød til at alle hygge-

de sig. En god dag, selvom det var afslutning af en sejl-

sæson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak til aktivitetsudvalget for en fint arrangement. 

 

 

 

 

Tekst og foto: Marianne Brenholdt 
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Generalforsamling i Nappedam november 2015  

Der kom mange til årets generalforsamling, ca. 80, hvoraf 76 stemmeberettigede . Formanden 

bød velkommen og Tor Andersen blev valgt til dirigent. Der var en livlig diskussion omkring ind-

komne forslag. Henning Madsen blev genvalgt til formand, og til bestyrelsen valgtes Henning 

Hansen og John Trolle. Som suppleant blev Egon Sørensen valgt. Formanden gennemgik under 

eventuelt,  ideer for de kommende bygninger på havnen, som ser meget flot ud. En af kajakafde-

lingens medlemmer kom med et meget fint indlæg omkring afdelingens aktiver og aktiviteter. 

Der er pt. 368 medlemmer, heraf 77 i kajakafdelingen. (Se referat og regnskab på hjemmesiden.) 

Efter generalforsamlingen takkede formanden sekretær Frans Sørensen, som efter eget ønske 

stopper i bestyrelsen. Ligeledes blev køkkenets rengøringshold takket for 12 års arbejde. 

Tekst og foto: Marianne Brenholdt 
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Visionsgruppen for Nappedam 

Bådelaug 

- DU og DIN ide er havnens FREMTID… 

 

Af: Camilla Storm, på Visionsgruppens vegne 

 

 

 

På generalforsamlingen i november stillede Mads Holmen forslag om nedsættelse af et visions-

udvalg for havnen – et udvalg der havde lyst til og mod på at slå de første streger for en vision 

og strategi for fremtidens Nappedam.  

Bestyrelsen og generalforsamlingen var positive overfor og sagde god for projektet, og en god 

håndfuld medlemmer af klubben meldte sig til et uforpligtende møde.  

En januaraften mødtes vi så for første gang. Seks Nappedam-medlemmer af blandet herkomst – 

mænd og kvinder, yngre og ældre, kajakker, joller og både – for at slå hul på processen. Jollehu-

set var koldt, men stemningen og interessen varm!  

Vi navngav udvalget Visionsgruppen for Nappedam Bådelaug. Gruppens formål er, at komme 

med ideer til og udtænke en vision og strategi for Nappedam Bådelaugs fortsatte udvikling og 

virke. Bestyrelsen har valgt at stå uden for gruppe for at sætte nye kræfter i spil, men alle ideer 

og tiltag sendes videre til og godkendes af bestyrelsen, før de bliver til virkelighed. Visionsgrup-

pen er til hver en tid åben for alle samt input udefra – jo flere interesserede og ideer, des større 

betydning. Derfor vil vi endnu en gang opfordre DIG til at blive en del af visionsgruppen og/eller 

dele dine tanker om, ideer til og drømme for Nappedam med os. Datoer for møder i gruppen vil 

blive lagt i kalenderen på www.nappedam.dk – du er velkommen til blot at møde op eller skrive til 

Mads på mha@dadlnet.dk  

Det er ingen hemmelighed, at aldersgennemsnittet for bådejere i Nappedam er til den gode side. 

Derfor er det utroligt vigtigt, at vi arbejder målrettet på, at vores smørhul af en havn og sejlklub 

også i fremtiden vil kunne bæres videre. Vi skal finde ud af at tiltrække og byde den nye sejlerge-

neration velkommen og at udvikle og opdatere havnen og dens tilbud, samtidig med at vi skal 

værne om de fantastiske værdier og det stærke fællesskab, som Nappedam i dag bygger og hvi-

ler på.  

Referatet fra Visionsgruppens første møde er sendt til bestyrelsen og kan også læses på klub-
bens hjemmeside. Vi søsatte visionsprocessen ved at brainstorme ud fra overskrifterne: 1) Det 
glædes jeg over ved Nappedam, 2) Det savner jeg ved Nappedam og 3) Ideer til Nappedam – 
skud fra hoften. Der kom overraskende mange bud på tavlen, og det var herligt at se vi 
”Nappedammeres fælles fodslaw” skinne igennem på tværs af vores forskellige ståsteder. På 
billedet til artiklen her kan I se mindmappet over GLÆDER, og ét er i hvert fald sikkert: Vi HAR 
meget at glædes over i Nappedam! Lad os sammen sejle videre – fat pagajen, pust vind i sejle-
ne, sæt skruen i vandet og kom på banen med alle de gode ideer for fremtidens Nappedam 
Bådelaug.        
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Orkanen ’Gorm’ 

søndag aften d. 29.11.2015 

 

Det var et kedeligt syn, som mødte folk, da de 

mødte op på Nappedam mandag morgen efter 

orkanen ’Gorm’s kortvarige hærgen hen over 

havnen.  

To flagstænger knækket, både væltet eller ryk-

ket, fiskerjolle sank og flere trosser sprungne. 

 

 

 

Redaktionen har modtaget  

fotos fra Harald Jørgensen  

af orkanens hærgen.  
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En hyggelig eftermiddag med dans om juletræet, gaver og godteposer til børn, og derefter hjem-

melavede æbleskiver, saftevand til børn og gløgg til de voksende. 

Et rigtigt fint arrangement fra aktivitetsudvalget. Synd at ikke flere havde fundet vej til klubhuset, 

men lad os håbe, der kommer flere til næste år. 

 

Der blev 

danset om-

kring juletræ-

et. 

 

Julekonen kom forbi. 

 

Der blev 

delt pakker 

og lækkerier 

ud. 

 

Saft, gløgg og hjemmebagte æbleski-

ver  blev nydt. 

 

 

 

 

 

 

 

Og alle hyggede sig. Festudvalget  håber dog  på lidt større opbakning næste år. 

 

 

 

Foto: Lis Buddig + Dorthe  Petersen 
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Hilsen fra Sebastian Overgaard - 

 

som i øjeblikket opholder sig i Norge: 

Jeg læser en bachelor i friluftsliv. Det omfatter blandt andet sejling i gamle norske traditionsbåde, 

kanopadling på strømmende elv, skiture i fjeldet og andre ture typisk af 1-2 ugers varighed. 

I tillæg til ovenstående, så er jeg i slutningen af oktober startet på et byggeprojekt. Her bygger 

jeg i fritiden en Strandebarmer seksæring - En 

norsk traditionsbåd i fyr på eg og med sprisejl.   

Jeg vedhæfter et par billeder, det siger mere 

end ord. 

Tekst og foto: Sebastian 
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  Nappedam Bådelaug  

               40-års jubilæum 

 

Den 1. januar i år er det 40 år siden, at havnen blev medlem af Dansk Sejl Union. 

 

Fra det første nummer af ”Lanternen” kan vi referere fra generalforsamlingen 18. marts 1975: 

 

”Under indkomne forslag diskuterede man Janerkas forslag om udmeldelse af Danmarks Motor-
båds Union og indmeldelse i Dansk Sejlunion. Forslaget blev vedtaget, men da det medfører 
ændringer af klubbens vedtægter, bliver der senere indkaldt til generalforsamling.” 

 

Og fra generalforsamlingen 1. oktober 1975: 

 

”Lauget er nu udmeldt af DMU og indmeldt i Dansk Sejlunion med virkning fra 1. januar 1976.” 

  

1. maj er det 40 år siden havnen blev indviet. 

 

Efter fem års byggeri udelukkende med frivillig arbejdskraft havde vi nu en havn.   

 

På efterårs-generalforsamlingen i 1975 kom Thamdrup (daværende formand) i omtalen af årets 
arbejder ind på de krav, miljøloven stiller til køkkenet i vort klubhus, og at havnen nu endelig er 
blevet godkendt i de forskellige ministerier, ligesom vej- og oversigtsforholdene er blevet tinglyst.  

Han oplyste, at fristen for havnens færdiggørelse er sat til 1. april 1976.  

 

Havnen blev indviet den 1. maj 1976 – en glædens dag med stor deltagelse. 

 

 

Foto fra indvielsen  

1. maj 1976 

 

 

 

 

 

 

 

                                

              

               Indlæg Inger Gustavsen 
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Nytår 2015/16. 

 

Først et godt nytår til alle der er kommet til vores H.D. Samlinger, 
også øvrige i Nappedam, med tak for de hyggelige timer i året der 
er svundet. 

 

Året har budt på mange gode op-
levelser i form af snak og billeder, 
bl.a. fra Peter Storms tur til Polen, vores besøg Hobro Lystfar-
tøjsmuseum, tur til Herskind Savværk og højdepunktet er jo nok 
vores besøg på Lyngsbæk Gård og se biler, ja der er noget at 
leve op til. En værdig afslutning på året var selvfølgelig vores 
julefrokost den 2 december. 

 Vanen tro gik et kyndigt kabys hold under John's effektive le-
delse i gang, mens andre rejste juletræ og fik sat lys på, bordet 
blev dækket, og andre små sysler klaret. Klokken 12,00, sådan 

cirka, blev der slået på klokken, ikke kokken, og så var der dømt hygge i nogle timer fremad med 
god mad og drikke. 

 

Som alle jo er bekendt med, er vores ture udsprunget af, at en 
har fået en ide, og så har arrangeret denne. Så har du et forslag, 
så kom frem med det på vores månedlige tirsdags møde. Har du 
ideen så hjælpes vi ad med det praktiske, hold dig ikke tilbage. 

 

Der er ikke nogle fastsat-
te ture nu, men lad os se, 
om der ikke er nogle ide-
er efter vi nu har mødtes 
den 5. januar. Følgende 

datoer er fastlagt p.t.  den 2. februar, den 1. marts, den 
5 april, og vores frokost den 3. maj med klargøring til 
standerhejsningen d. 7. maj.   

 

Reserver nævnte tirsdage, hvis du er i målgruppen, og 
har lyst. Kravet er, at du er medlem af Nappedam, og er 
blevet voksen, altså over 60, og har lyst til at hygge dig med de gamle drenge den første tirsdag i 
måneden, hvor kaffen er på kanden kl. cirka 09,30. 

 

Hilsen 

Harald 
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Den gamle mand på bænken i Nappedam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gammel mand har gennem flere år besøgt Nappedam på sin cykel medbringende lidt mad og 

en bog, han satte sig på bænken ved jollerne så han kunne se ud over bugten mod Egens Kirke. 

Den gamle mand (og havet) kommer stadig til havnen, når vejret er til det, så sent som i dag, 

men nu må han tage bussen til havnen, idet han må benytte 2 krykker. Han sidder og læser 

mange timer og nyder sikkert tilværelsen.  

  

Jeg kunne ikke lade være med at tage dette billede af ham, tænk, hvis alle ældre (og måske enli-

ge) gjorde det samme, kom ud i naturen, det er gratis! og sundt for sjæl og legeme.   

 

Ovennævnte foto og tekst gav i november 2013 Søren Dyreskjøt årets pris i fotokonkurrencen. 

 

Igen i 2015 er den gamle mand set på bænken i Nappedam, og på et tidspunkt har han været så 

venlig at lægge en kuvert med kr. 1.000,00 i brevboksen.  

Desværre har vi kun mandens navn og ingen adresse, så det er ikke muligt at takke personligt, 

men skulle nogen vide noget om ham, hører bestyrelsen meget gerne herom. 

 

Beløbet vil blive brugt med omtanke, og vi sender den gamle mand mange venlige tanker. 

Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam 

Morten Voldby   C – 51. 

Peter Rasmussen  E – 06. 

John Fast    E – 39. 

Lars Dyrup   E – 14. 

Poul Abildgaard  C - 33 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber i må få 
mange gode oplevelser i klubben og på vandet. 



 16 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tilmeldingsskemaer vil ligge i klubhuset. 
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 2058 8485, www.nappedam.dk   

Bestyrelsen: 

Formand           Henning Madsen formand@nappedam.dk 2937 1849 

Næstformand Henning Hansen      henning_hansen@mail.dk               2148 6064        

Kasserer Jytte Gyldenløve kasserer@nappedam.dk 2479 7306  

Sekretær           John Trolle               trolle.x102@gmail.com               2460 9607   

 Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341  

 Jan Uhrskov             janu@gfforsikring.dk                       2557 2002  

                          Jesper Norup jespernorup@hotmail.com 2920 8424 

Suppleant/ 

Køkkenansvarlig: Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

Pladsmænd: Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 4057 1930 

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Pr. 15. marts     Jens Arne Tams                                                               4115 2055  

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Havneudvalg: 

Formand Anders Andersen     vibe32d@gmail.com        6154 5874       

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Per Hansen ap.hansen@hotmail.dk 9137 6761 

 Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 Jørgen Bang jb@fiber.dk                                      4082 2820 

 Kaj Jensen kaj@mosevaenget2.dk 40571 930 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk               2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 4254 1440 

Kasserer Ingrid Rønne roenne.foelle@mail.dk 8637 2595 
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 8637 1490 

Kapsejlads: 

Formand  Lars Forsom     sejler.lars@yahoo.dk                              3031 7515 

Kasserer  Rene Hansen      vi3@os.dk        2886 6322 

Baneansvarlig    Christian Jacobsen   chrskum@gmail.com              2046 2079 

Klubmåler  Per Petersen      perp@lincofood.com                              2260 1459 

Diverse  Ole Madsen              om_roende@hotmail.com                      2789 2478 

                                                             

Kajakudvalg: 

Formand  Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk    2926 5414 

Kasserer             Aase Hansen                 kasserer@nappedamkajak.dk          6177 2488 

Web                    Jesper Norup                 web@nappedamkajak.dk                  2920 8424         

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

 

Aktivitets– og Festudvalg: 

                               Dorthe & Kjeld Petersen     k-pet@hotmail.dk           2887 1699      

                     Tina og Brian Nielsen Tina.nielsen.smc@gmali.com      6177 0530 

 

 

 

 

Web-master :    Henning Buddig                 henning@thors-web.dk                3025 9822 

 

Lanternen:          Marianne Brenholdt           mariannebrenholdt@gmail.com   6049 8786 
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Nappedam Bådelaug 

Molsvej 39 

8410 Rønde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afs. Nappedam Bådelaug 

        Molsvej 39 

        8410 Rønde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var kattens — den må da have misforstået noget. 

Nappedam har haft besøg af denne lille mis, som gerne ville ind i  

varmen, for det er koldt for poterne denne vinter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Marianne B 


