
Bestyrelsesmøde
19. 08. 2019

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Peter Pedersen, Steen Jensen, 
                   Bjarne Knudsen, Henning Buddig og Peter Storm 
  
Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
       MØDE: Ingen fremødte

2. Orientering fra formanden.

I løbet af sommeren er der desværre nogle medlemmer som har glemt at tage deres
nattevagt. Det er meget uheldigt og vi håber at medlemmerne tager opgaven alvor-
ligt.

Lørdag den 10. august havde vi besøg af Grenaa Harmonika Klub. Ca. 30 fremmødte
medlemmer fik et par timers musikalsk underholdning.

Samme lørdag, som var en stormfuld dag, rev lysbøjen ved Rønnen sig løs og drev 
på land ved Vrinners kysten. Tre friske Nappedammere fik dagen efter bøjen bukse-
ret til havnen, og den vil snarest muligt blive genudlagt.

De nye internetinstallationer er ved at være på plads. Der mangler et par tilretnin-
ger, hvorefter der vil være en god, sikker og hurtig net forbindelse i hele havnen.

Der er konstateret et stigende antal rotter på havnen. Alle bedes rydde godt op efter
sig og hjælpe med til at gøre det træls at være rotte i havnen.

Flittige Knud har udskiftet alle lamper på toiletterne til en ny lav energi type.

Den blå traktor har problemer med bremserne og er sendt til reparation i Kolind.
Reparationen kommer til at koste ca. kr. 30.000,-

Hen over den næste måneds tid vil Vinterbaderne arbejde på Øst molen og gøre klar
til deres sæsonstart den 5. oktober.
Det vil desværre give lidt uro og rod i den del af havnen, men jeg håber på god for-
ståelse og samarbejde.
MØDE:
Formanden gennemgik og orienterede omkring de enkelte punkter.
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3. Mødets emner:
Pladsmændene oplyser at betonunderlaget i slæbestedet er nedslidt og at en løsning
kan være at lægge stålplader over den nederste del af slæbestedet. En opgave som 
bør laves inden bådoptagning, og antagelig en opgave Pladsmændene kan løse med 
et par ekstra medhjælpere.
MØDE: 
Godkendt. Formanden tager kontakt til pladsmændene for opgavens løsning.

Ny digitallås til bommen er fortsat et ”problem barn”. Firmaets sidste udmelding er 
at ”Salto” arbejder på at lave en ny og forbedret udgave af en hængelås, og at den 
måske kommer på markedet omkring oktober. Altså en ret usikker situation. Vi vil 
naturligvis få vore penge retur for den hængelås vi har købt og som ikke virker, hvis
vi vælger at droppe en digital lås i bommen. Vores alternativ kan være en hængelås 
med kode, som ikke koster ret meget. 
MØDE: 
Det er bestyrelsens håb, og ønske, at der kommer en Saltolås i bommen, altså en 
lås hvortil vore låsebrikker kan bruges, ikke nødvendigvis en hængelås. Diverse mu-
ligheder undersøges.

Gennemgang af Årshjul, og indsatsområder samt en indledende drøftelse af Gene-
ralforsamlingen den 20. november. 
MØDE: Drøftet.

 
4. Regnskab og budget.

MØDE:
Indestående 525.460 kr.

5. Eventuelt 
Vinterbaderne parkerer i deres sæson fortrinsvis udenfor bommen på græsarealet 
mod øst. Vi skal sikre at oversigtsforholdene ikke forringes heraf. Græsset bliver 
kørt op og pladsen ustabil som følge af slid og vejrforhold. Vinterbaderne foreslår at 
de i samarbejde med Bådelauget lægger græsarmeringssten på arealet i løbet af ok-
tober måned, jfr. referat fra forårsmødet mellem Vinterbaderne og Bådelauget.
Vil vi gå aktivt ind i den opgave?
Møde: Vinterbaderne har de næste uger opgaver nok på Øst molen, så vi udsætter 
dette spørgsmål til næste møde.

Møde:
Bestyrelsen drøftede den tendens som vi ser i alle havne, og også i Nappedam, at 
bådene bliver større og større. Det giver vores havn nye udfordringer, evt. ved lidt 
nytænkning af havnens indrettelse. Der arbejdes på et oplæg herom.
Havnens ophalervogn er dimensioneret til et max. løft på 15 ton. Både over den 
vægt kan vi pt. ikke med forsvarlighed håndtere. Vi har nogle få både der ligger lige 
omkring denne vægtgrænse, men ifølge bådenes datablade er de alle under.

MØDE:
Bestyrelsen drøftede endvidere vores ”set up” omkring ”Frivilligt arbejde”, ”Arbejds-
hold” og ”Pladsmænd”, og mener at tiden måske er inde til nogle ændringer. Vi vil 
tage emnet op igen på næste møde.

Møde:
Havnens Børnelegeplads trænger til et ”løft”, og det skal den have til næste forår, 
men vi vil dog straks få fyldt mere sand i sandkassen.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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