
Bestyrelsesmøde
08-13. 08. 2018

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Henning Madsen, Jan Uhrskov, Steen Jensen
                   Henning Buddig og Peter Storm 

  
Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)
                MØDE:
                Per Hansson ejer af D4 ,påpeger at han har problemer med at komme ud 

med sin båd, når der ligger gæstesejlere på gæstepladsen.
Der besluttes at der males et område med rødt på broen.

2. Siden sidst.
-Brev fra Syddjurs kommune vedr. Folkeoplysningsloven og Persondataforordning.
MØDE:
Der skal fremover indsendes underskrevet regnskab til kommunen for at få 
tilskuddet.

-Henning Madsens oplæg til ”Privatlivs politik”
MØDE:
Godkendt. Lægges ind på hjemmesiden.

-Henvendelse fra Syddjurs Lokalradio om udsendelse fra, og om, Nappedam.
MØDE:
Radioudsendelsen sendes direkte fra klubhuset søndag d.23.september 
kl.14.00 – 16.00.
Alle sejlere er velkommen.
Der ophænges opslag snarest i klubhuset.

-Instruks for brug af nye markiser, som et medlem har doneret havnen.
MØDE:
Markisen skal kunne bruges af alle medlemmer som har adgang til køkke-
net.
Fjernbetjeningen ophænges i køkkenet med instruktion.

-Ny aftale med Jons El omkring opgaver og indkøb?
MØDE:
Der udarbejdes en ny aftale. Henning Madsen sørger for dette.
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-Forsikring af nye jollehus?
MØDE:
Jan Uhrskov har aftalt forsikring af de nye jolle-og kajakhuse.

-Gennemgang af brandslukningsmateriel?
MØDE:
Henning Madsen påtager sig at efterse brandslukningsmaterialet.

-Evaluering af sommeren, herunder gæstesejlere, P-plads og badegæster m.v.
MØDE:
Vi har haft utrolig meget pres på havnen med mange badegæster, gæste-
sejlere, autocamper
Der har været meget stort brug af vores toiletter i sommer. Badegæster har
også brugt både baderum og vaskemaskiner.
Hvordan løser vi problemet fremover?
Der har været ekstraordinært meget pres på havnens aktiviteter, derfor 
skal vi til næste år have mere klare aftaler omkring ferieplanlægning.
P-arealet med det trailerfri område udvides med noget tov mod slæbe-
stedet.
Generelt fungere det med at bil og trailer adskilles.

- Status omkring skade på Kaspers båd.
MØDE:
Under sagsbehandling.

-Status omkring skade på ”Orange H-båd”
MØDE:
Er påbegyndt reparation af båden.

-Henvendelse fra Østjyllands Politi angående gæstesejlere fra ikke Schengen lande.
MØDE:
Taget til efterretning.

-Henvendelse fra Rønde Gymnasium om at kunne eje / leje to pladser i havnen?
MØDE:
Jævnfør vedtægterne er det ikke muligt.

-Efterårets generalforsamling den 21. november kl. 19.30
MØDE:
Indkaldelse til generalforsamlingen sendes til Lanternen.

3. Status på indsatsområder 2018, således:
-Nyt regnskabssystem
MØDE:
Processen kører planmæssigt.

-Nyt Jolle- og Kajakhus
MØDE:
Der er forelagt en beplantningsplan for området som etableres i efteråret.

-Omlægning af kloak
MØDE:
Der fremsendes klarmelding til kommunen.

-Aftale med Nappedam Vinterbadere
MØDE:
Forventer fortsat åbning første weekend i oktober.
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4. Regnskab og budget.
     MØDE:
     Regnskab pr. 31.07.18:
     Indestående i bank 121.985 kr.

5. Eventuelt 
               -Vinteraktiviteter og bådoptagning m.v.

årshjul: årligt møde med kajak – jolle og kapsejladsafd.
Rengøringsaftale

              MØDE:
               Bestyrelsen ønsker et årligt møde med kajak-jolle og   kapsejladsafde-
lingerne, hvor der vil være mødepligt
               for formand og kassere.

Rengøringsaftale forlænges.

Der mangler lys i to master.

Affaldsplanen for Nappedam bådelaug er godkendt af Miljøstyrelsen 
August 2018.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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