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1.  Spørgetid.

Ingen punkter

2.   Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3.   Siden sidst.

Der er ved gennemgang konstateret at der opstilles forskelligt udstyr på broerne.
Trapper og lignende permanente anordninger som er placeret på broerne er ikke tilladt, 
og vil blive fjernet af bestyrelsen.

Henning Madsen har holdt møde med forstanderen for Højskolen på Kalø, for at få præciseret i 
hvilket omfang NBL kan samarbejde med skolen. Samarbejdet ønskes i forbindelse med 
højskolens outdoor uddannelse. 
Højskolen på Kalø er nu i dialog med kajakafdelingen om koordinering af det videre samarbejde.

Der har den senere tid været lidt problemer med låsen på bommen ved indkørslen. Jens Arne 
har repareret låsen og vil ændre på bommens skyder, så det bliver lidt nemmere at låse. 
I næste udgave af Lanternen vil der være et indlæg, som forklarer betjening af det nye låsesystem.
Der er stadig mange der ikke har fået ombyttet til nøglebrik men disse ligger klar på kontoret 
til afhentning.

Kassereren har igen modtaget en ’snydemail’ hvor ukendte gerningsmænd, ønsker et 
beløb overført til deres konto. Som sidste gang, blev denne naturligvis også afvist af 
vores kasserer.

Henning Buddig havde fulgt et indlæg på facebook hvor nogle medlemmer ønskede at 
kunne købe mere end en nøglebrik pr. medlemskab.
Bestyrelsen drøftede emnet men valgte at holde fast i, at der indtil videre, kun kan købes 
en nøglebrik pr. medlemskab.

Der er konstateret at bådejere stadig ’glemmer’ at udtage landtilslutningerne når havnen forlades.
Endnu engang opfordres det fra bestyrelsen om at der strammes op på dette, for at spare på
strømmen. Hvis der er behov for at have strøm til båden i perioder hvor man ikke selv opholder sig
på havnen, skal der tilsluttes en bi-måler. Denne købes hos pladsmændene. 

4.   Regnskab og budget.

Indestående i bank:   40558 kr.

Regnskabet blev gennemgået. Til trods for at 2017 var budgetteret som et udgiftsår,
har vi som det ses, stadig plus på vores bankkonti.

2



5.    Vinterbadere

Ikke så meget nyt vedrørende den eventuelle oprettelse af en vinterbadeafdeling i NBL.
Henning Madsen vil tage kontakt til initiativgruppen, for at høre om de kan fremlægge et
bæredygtigt oplæg som bestyrelsen i NBL kan forholde sig til.
Før dette er modtaget, kan der ikke tages beslutning om hvorvidt der er behov for en ændring, 
i havnens vedtægter. Den evt. ændring i vedtægterne skal være klar til en afstemning på
generalforsamlingen i november.

6.    Boatflex

Benjamin Suhr fra firmaet Boatflex har kontaktet bestyrelsen for at høre om muligheden for et
samarbejde med NBL. Boatflex står for udlejning af private både til private lejere via deres
netportal.
Umiddelbart er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig udlejning ifølge §10 i havnens vedtægter,
men Henning Madsen vil kontakte Boatflex for at få lidt mere information om deres
forretningsmodel.
Der vil ud fra dette blive overvejet om der skal stemmes om ændring i gældende vedtægter.

7.   Generalforsamling d. 22.november 2017.

Henning M. gennemgik indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der er i år følgende bestyrelsesposter på valg:

Formand
2 bestyrelsesmedlemmer
1 suppleant for bestyrelsen

Indkomne forslag blev gennemgået.

Indkaldelsen til generalforsamlingen vil snarest blive offentliggjort.

8.    50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm informerede om budgettet, samt de igangværende planer, der nu er ved
at tage form. Da der stadig er mange bolde i luften løftes sløret heller ikke denne gang for hvad der
er ved at blive arrangeret, men det bliver en dag som vil blive husket.
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9.     Status på nyt jolle-og kajakhus

Grundet lidt stilstand i sommerperioden er der stadig udestående byggeopgaver. Der mangler
etablering af toiletter, samt færdiggørelse af de udvendige arealer.
Tilslutning af kloakeringen er også udestående men som nævnt tidligere er der ført rør fra jolle- 
og kajakhuset, til pladsen udenfor det store klubhus.
Syddjurs spildevand har stadig planer om nedgravning af pumpebrønden på klubbens arealer, i 
løbet af efteråret.

  

11.  Eventuelt

Egon fremviste nogle smarte havnekuverter fra bådelauget Krogen i Århus. Havnekuverterne 
for betaling af havnepenge, bestod af èn del som man skulle rive af og sætte på båden
for dokumentation for betalingen, samt èn del som skulle benyttes som alm. kuvert for
havnepengene. Et enkelt system som ikke kræver investering i en billetautomat. 

Egon foreslog at supplere havnens wifi-dækning med det net som eksisterer i Rønde by, og som
også har dækning, ved slotskroens arealer.
Henning Buddig undersøger hvem der udbyder wifi nettet i Rønde by, samt muligheden 
for tilslutning. 

Egon har fået kendskab til, at der kan søges tilskud til energibesparende tiltag hos NRGI.
Egon og Henning Hansen vil undersøge mulighederne for om der kan søges tilskud til NBL.

Vetus-online har rettet henvendelse til NBL med ønsket om at komme på besøg for at informere
om deres marineprodukter.
John tager kontakt til Vetus for planlægning af en informationsaften hvor Vetus kan fortælle om
deres produkter og forhåbentlig hive nogle gode priser frem.
Arrangementet vil blive planlagt afholdt til foråret, hvor der nok er størst interesse for køb af
bådprodukter.

Der blev foreslået forbud mod at søsætte vandscootere fra slæbestedet i havnen. Dette tages op 
igen, såfremt der opleves gener med vandscooterne. Indtil videre er det derfor fortsat, tilladt 
at søsætte vandscootere fra slæbestedet. Der henvises til skilte med orientering om reglerne ved
slæbestedet og ved betalingspulten.

Uhrskov undersøger priser for indkøb af to ekstra kameraer til havnen.

Det blev besluttet at opsætte et skilt på molen om, at nøgenbadning fra badebroen forbydes i
perioden fra 1.maj til 1.oktober.
Der bliver også opsat et skilt om, at cykling på molen ikke er tilladt.
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Særlige indsatsområder i 2017.
               

  
Indsatsområde Tidsfrist og primær ansvarlig
Undersøge mulighed for elektronisk 
kommunikation med medlemmerne

2017 – Henning Buddig
        Igangværende

Etablering af elektronisk låsesystem 6. maj 2017 (Standerhejsning)
Henning Madsen

       Udført
Nyt jolle- og kajakhus Følges løbende
Forslag til ændring af vedtægter 
vedrørende fuldmagter

Generalforsamlingen 2017
Peter Storm       

       Forslag udarbejdet
En tættere dialog med 
jolleafdelingen omkring diverse 
forhold.

Standerhejsning 2017
Henning Madsen  

       Fortsætter 
Omlægning af kloak Vinteren/foråret 2017

Henning Madsen og Pladsmændene
      Rør nedlagt fra kajakhus til det st. klubhus
     Tilslutning efterår 2017

Internet (Nye muligheder 
undersøges, evt. fiber)

Generalforsamlingen 2017
Henning Buddig

      Undersøgt men nuværende bibeholdes
Facebook ? Standerhejsning 2017

Henning Buddig
      Opgivet. Henvisning til NBL hjemmeside

Visionsgruppen 2017
Bestyrelsen ønsker at følge 
gruppens arbejde og inddrage 
gruppens ideer og resultater i 
bestyrelsens videre arbejde

       Fortsætter

Emner til opfølgning

Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

Mødeplan for 2. halvår 2017

Bestyrelse:

Dato Møde tidspunkt
11.09.2017 Bestyrelsesmøde 19.00
16.10.2017 Bestyrelsesmøde 19.00
06.11.2017 Bestyrelsesmøde 19.00
22.11.2017 Generalforsamling 19.00
04.12.2017 Bestyrelsesmøde 19.00
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