
Nappedam Bådelaug generalforsamling d. 27. maj 2021.

Generalforsamlingen som planlagt den til den 18. november 2020
er på grund af Corona restriktioner udsat til ovennævnte dato.

Bestyrelsens beretning.

Indsatsområder:

Ved det konstituerende møde i 2019 valgte bestyrelsen en række indsatsområder, som vi ville 
arbejde med det kommende år. Disse er:

Indsatsområder i 2020.

Indsatsområde Tidsfrist og ansvarlig

Undersøge mulighed for digital 
kommunikation med medlemmer.

Vi er godt i gang, og har introduceret Appen 
”Min Forening”, som er lavet af DGI. 
Systemet vil stille og roligt blive udbygget, 
og i stigende grad blive brugt til 
kommunikation. P.t. har mere end 100 
medlemmer hentet Appen.

                 
Nedsætte et udvalg hvis arbejde skal 
resultere i konkrete forslag til uddybning af 
havnen samt eventuelle udskiftninger af 
broer, herunder klarlægge de økonomiske og
tidsmæssige konsekvenser.
Opgaven må forventes at strække sig over 
flere år.

Kun et par medlemmer har udvist interesse 
for den opgave, så bestyrelsen fremkommer 
selv med forslag, se herom under eventuelt.

Nedsætte et udvalg hvis arbejde skal 
resultere i konkrete forslag til etablering af 
nyt materiel- og maste-hus, herunder 
klarlægge de økonomiske og tidsmæssige 
konsekvenser.
Opgaven må forventes at strække sig over 
flere år.

Kun et enkelt medlem har udvist interesse 
for dette arbejde. Opgaven er p.t. ”parkeret” 
men bestemt ikke glemt.
De to containere er ved at være nedslidte, og
hele området med stativgård og materiel 
skal vi have en plan for. Bestyrelsen vil, som 
udgangspunkt, tage initiativ til at samle en 
gruppe af interesserede.

Forbedring af Børne legepladsen,
herunder kontrol og evt. reparation.

Legepladsen er blevet gennemgået, og 
udstyret malet. En ny rutsjebane i rustfri stål 
er monteret, og det hele indviet ved 
Standerhejsning 2020.

Fokus på at sikre et fortsat godt samarbejde 
mellem alle havnens brugere, herunder 
fremme fællesskab gennem dialogmøder og 
information samt frivilligt arbejde m.v.

Bestyrelsen gør sit bedste for at flest mulige 
har det bedst muligt. Der er afholdt 
dialogmøder med Pladsmænd, Jolleafdeling, 
Kajakafdeling, Kapsejladsafdeling og 
Vinterbaderne.



Corona situationen:
Siden starten af marts 2020 har hele verdenen været påvirket af Corona pandemien. Vi kender 
alle de mange konsekvenser det har haft rundt omkring i verdenen, og naturligvis har det også 
påvirket vores aktiviteter i Nappedam. Næsten alle planlagte aktiviteter det sidste års tid er 
enten aflyst eller udsat, således også denne generalforsamling. Men der er ”lys forude”. Inden 
længe er alle blevet tilbudt vaccination, og så håber vi at kunne få normale tilstande igen.

Medlemmer:
Bådelauget havde ved regnskabets afslutning 393 medlemmer, hvilket er 10 færre end sidste 
år. Disse er fordelt på 12 juniormedlemmer, 279 seniormedlemmer og 96 kajakmedlemmer, 13
ikke medlemmer er på venteliste til bådplads og 6 medlemmer med begrænset medlemskab.

Det forgangne års arbejder:
Arbejdsholdet har som altid været flittige hen over vinterhalvåret, og er stærkt medvirkende til 
at vi har en velfungerende, vedligeholdt og billig havn. En stor tak til holdet.
Der blev i de forgangne vintre foretaget en række forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. I 
flæng kan nævnes:

 Udskiftning af diverse skørt brædder(De lodrette brædder fra bro mod havet).
 Udskiftning af defekte broplanker.
 Fastgørelse og stabilisering af visse broer.
 Udskiftning bro planker på badebroen, ja en helt ny bro.
 Ny stige ved badebroen.
 Diverse malerarbejde.
 Løbende udskiftning af belysning til LED, herunder lamperne på P-pladsen.
 Fodhegn langs Molsvejen
 Diverse grønne opgaver som græsslåning, beskæring og beplantning.
 Lavet en ny signalmast
 Udskiftet vinduer i kontoret
 Skrottet det gamle ramslag
 Vedligeholder de gule DS bøjer ved Kalø samt blinkfyret 
 Ny hus/kasse til redningsveste ved krabbevæddeløbsbanen.
 Udskiftet en del vandhaner på broerne, samt ny bruser på badebroen
 Udbedret frostskader på vandrør, en opgave som ikke er helt afsluttet.
 M.m.

Det ”Lille Klubhus” ved Jolle- og kajakafdelingerne er renoveret med nyt køkken, borde og 
stole. Kajakafdelingen har løst den del af opgaven, og Arbejdsholdet har løst diverse VVS-
opgaver samt renoveret omklædningsrummene. Nu fremstår det hele rigtig fint, tak for det.

Nappedam Bådelaug har en række tinglyste deklarationer som vi naturligvis skal respektere.
De lægger nogle begrænsninger på hvad vi må og ikke må, hvorfor opgaven er at få det bedste
resultat ud af de muligheder vi har.
Bl.a. skal vores parkeringsplads være offentlig tilgængelig, og det samme skal strandområdet 
mod vest samt vores badebro. Ligeledes skal der være offentlig adgang til toiletter, men ikke 
til baderum. På varme sommerdage kan der være trængsel på havneområdet.

I en anden deklaration kan vi læse at arealerne på ydersiden af bommen, langs Molsvejen, skal
friholdes for trafik, herunder parkerede biler. Navnlig området udenfor bommen mod øst har 
været flittig brugt som parkeringsplads, ikke mindst af vinterbadere, men det må vi altså ikke. 
Den eneste måde vi kan sikre at deklarationen efterleves er at forhindre biler i at komme ind 
på områderne. Efter en dialog med Syddjurs kommune er det besluttet at Bådelauget opsætter
et såkaldt ”fodhegn”.



Samarbejde:
Vi glæder os over at der er et godt og velfungerende samarbejde, herunder en god tone, blandt
havnens medlemmer, og vores eksterne samarbejdspartnere.
Vi har jo p.t. aftaler med Syddjurs Ungdomsskole, Rønde Høj- og Efterskole, Syddjurs kommune
og Nappedam Vinterbadere. Samarbejdet fungerer fint, og de nævnte foreninger og skoler m.v.
bidrager positivt til vores kassebeholdning.

Storme og fortøjninger:
Risikoen for storme og ekstremt højvande er stigende, ikke mindst i vinterhalvåret, så sørg for 
at dine fortøjninger er i orden. Der er i havnereglementet krav om en affjedring på 
fortøjningerne ved broen. 

El tilslutninger på bådene:
Vi skal spare på vores forbrug af el, og det kan du hjælpe med at gøre ved blot lidt omtanke. 
Hvis du ikke bruger el ombord på båden, så skal du trække dit stik ud af kontakten. Det 
indikerer at du ikke forbruger el, og at en anden kan benytte stikket. Både med elforbrug i 
vinterperioden, herunder både på land., skal have bi-måler, men i sommerperioden dækker 
Bådelauget omkostningerne til el.

Vagtordning:
Vagtordningen hen over sommeren er vigtig, og vi vil gerne henstille, at man tager den vagt, 
man får tildelt, idet det er til gavn for os alle, at nogen passer på vores ting. 
Husk i øvrigt at kontakte den vagtansvarlige når I skal have vagt.
.

Fest- og aktivitetsudvalg:
Udvalget har p.t. ingen medlemmer, så hvis nogen har lyst hører vi gerne fra jer.
Alligevel er der planlagt en række aktiviteter både hen over vinteren og sommeren. Desværre 
har Corona situationen sat en stopper for de fleste. Se Lanternen, og hold øje med 
opslagstavlen samt hjemmesiden.

Tak:
Til sidst vil vi gerne rette en meget stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats for 
Bådelauget i de forgangne år. Det er dejligt at der altid er nogen der melder sig, når der skal 
udføres et arbejde – og det er tillige en forudsætning for at vi også i fremtiden, kan have en 
attraktiv, velholdt og prisbillig havn.


