
Bestyrelsen har følgene forslag til Generalforsamlingen i Nappedam november 2021

Forslag 1.

Nappedam Bådelaug har 7 stk. 2-meter pladser til udlejning, de såkaldte ”Prampladser”
Derudover ejer Bådelauget 2 stk. 2,5 m pladser og 1 stk. 3-meter plads, som p.t. også udlejes.
Der er ret stor efterspørgsel på disse pladser, så lejer bør ikke lade en plads stå ubrugt. 
Bestyrelsen foreslår følgende:

Hvis en lejer af en, af Bådelaugets pladser, ikke har benyttet pladsen i løbet af et helt 
kalenderår, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at leje den ud til anden side. Inden det sker bliver
lejer gjort opmærksom herpå.



Til Nappedam Bådelaug. 

 

Forslag til Generalforsamlingen 2021: 

Parkering på P-pladsen mellem A broen og mastecontainerne, samt området foran B-broen, kun for 

pladshavere.  ( se skitse ) 

Der kan dog etableres et mindre antal pladser, med anden afmærkning. 

Forsøgsperiode fra 1. juni 2022 – 30. september 2022 

Begrundelse: 

Igennem de sidste par sæsoner, har det været svært at få en P-plads i nærheden af båd-broerne, på grund 

af stor tilstrømning af bl.a. badegæster, der parkerer, for at benytte stranden og badebroen. 

Det har medført, at pladshaverne ofte må parkere langt fra nedgangene til broerne, med deraf følgende 

ulemper. 

For bådene på B-broen vil det også betyde, at de vil være mere ugenerte af camperne på pladsen foran. 

Nattevagtens mulighed for opsyn med pladshavernes parkerede biler, vil også blive langt bedre.Ved at lave 

en forsøgsperiode, vil det give input til visionsgruppen, hvorvidt det er noget, den skal arbejde videre med. 

Og hvordan kan vi så gøre det ? 

Der skiltes i begge områder med ” Parkering kun for pladshavere ” 

Hver pladshaver kan så få udleveret et skilt, der er påtrykt tilladelse til parkering i disse områder, når 

kontingentet er betalt. 

Tilladelsen skal, ved parkering i de to områder, være placeret synligt i forruden af bilen.

 

 



Forslag 3

Nappedam Bådelaug - Generalforsamling 2021.                                      
Mørke d. 28-10-2021

Forslag til tillæg til vedtægter § 10:

”Sælger en pladshaver sin båd med køb af anden for øje, kan brugsret til pladsen kun 
opretholdes i indtil 2 år fra salgsdato og udlejning af pladsen i mellemliggende tid kan 
kun foregå gennem bådelauget i henhold til venteliste”

Baggrund for forslag:
Næsten alle lystbådehavne er stærkt udfordret men hensyn til pladser og de fleste har
lange ventelister. Forslaget vil bidrage til nedbringelse af ventelisten samt sikre flest 
mulige aktive pladsejere i havnen.
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”Forslag 4”

Til diskussion under ”Eventuelt”

Havnereglement §3:

………Alle hjemmehørende både skal være mærket med hjemhavn: ”Nappedam” og 
skal føre Bådelaugets klubstander………

Bestyrelsen opfordres til at gennemgå havnens både med hensyn til ovennævnte 
samt meddele ejere som ikke har forholdet i orden en frist til at få det bragt i orden. 
Hvorfor kræves det ikke også at alle både er forsynet med navn?

Vedtægter §5:

Der ønskes en generel diskussion omkring hvad betegnelsen ”Fuld sødygtig stand” 
dækker over, idet der forekommer både i havnen, som næppe kan opfylde kravet. 

Hvilke krav kan/vil havnen stille til bådenes stand og funktion? Måske kunne det være 
en ide, at vi beskriver dette og de ”fornødne hjælpemidler med henblik på sikkerhed til
søs” nærmere i vores Havnereglement?
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