Bestyrelsesmøde
08. 11. 2021
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
MØDE: ingen fremmødte

2.

Orientering fra formanden.
Der er fuld gang i optagning af bådene, som forløber planmæssigt. I år bliver nogle
omplaceret i forhold til tidligere, ud fra en teori om at det giver en bedre udnyttelse
af den plads vi har til rådighed, samt at det er lettere at få bådene ud, når de skal i
vandet. Det skal nok blive godt!
Sidste lørdag i oktober tager vi standeren ned. I år den 30. oktober i herligt vejr.
Mellem 50 og 60 medlemmer mødte op til fællessang akkompagneret af to gode
harmonikaer og efterfølgende fælles spisning.
Kloakpumpen ved Kajakhuset er blevet renset, og en utæt varmtvandsbeholder i
Jolle- og Kajakhuset er blevet tætnet. Tak for det Bjarne.
Der er udskiftet batterier i samtlige gigitale låse, og låsene er tjekket.
Tak H. Buddig.

3.

Mødets emner:
-

Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”

De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.
(Tovholder Steen Jensen)
Gruppe 2: Tager sig af Mastehus og materielgård
(Tovholder Bjarne Knudsen)
Gruppe 3: Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset.
(Tovholder Jørgen Damgaard)
Gruppe 4: Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag. (Tovholder Peter Pedersen)

MØDE: Tovholdere præsenterer status på kommende Generalforsamlingen
-

Status Nøglebrikker og videoovervågning
MØDE: Vi har fået nye forsyninger af nøglebrikker, og er således igen
leveringsdygtig. Opdateringsboksen flyttes udenfor, og placeres ved døren ind til
toiletterne. Det vil ske i denne uge. Videoovervågning er opdateret, og to nye
kameraer installeret, så havnearealerne nu er bedre dækket. Vi har seks
kameraer. Fremadrettet vil nattevagten kunne se ”her og nu” billeder på en
skærm i klubhuset.
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-

Status Nye bomme ved indkørsel og slæbested
MØDE: Vi forventer at bommene er opsat inden udgang af 2021.

-

Generalforsamlingen den 17. november, herunder eventuelle forslag.
Der er rettidigt indkommet fire forslag til Generalforsamlingen. De er på
opslagstavlen i Klubhuset og på hjemmesiden den 3. november.
MØDE: Proceduren for Generalforsamlingen, herunder de indkomne forslag, blev
gennemgået.

-

En af arbejdsgrupperne under ”Fremtidens Havn” skal komme med et oplæg til
udvidelse af kajakhuset m.v. Processen vil strække sig over en længere periode,
så indtil det er på plads, vil Kajakafdelingen gerne montere et halvtag over et
mindre areal bag jollehuset, hvor de kan opbevare deres materiel.
Kan de imødekommes?
MØDE: I øjeblikket bruges pladsen af jolleafdelingen, som er ved at rydde lidt op
i nogle ældre joller, hvoraf nogle skal repareres. Det sker hen over vinteren. Den
resterende plads kan kajakafdelingen disponere over, og ok at der midlertidig
lægges en presenning over kajakkerne / arealet.

4.

5.

Regnskab og budget.
MØDE: indestående 1.034.101kr
Budgettet blev gennemgået og tilrettet. Bliver fremlagt på kommende
Generalforsamling.
Eventuelt:
Oprydning / skrotning / reparation af nogle nedslidte joller som ligger ved Jollehuset
Møde: Jolleafdelingen er i gang med opgaven.
Et medlem har sendt følgende til bestyrelsen
I forbindelse med Nappedams visionsgrupper, er jeg kommet til at tænke på, hvorfor
det kun er formanden og kassereren, der har en “Nappedam” mailadresse.
Når private mailadresser bliver brugt i klubregi, vil der være en stor risiko for, at
vigtige mailkorrespondancer vil gå tabt.
Derfor vil jeg opfordre til, at alle bestyrelsesmedlemmer får oprettet en “Nappedam”
mailadresser, til brug i klubregi.
MØDE: Alt hvad der er vigtigt for Bådelauget, herunder mails, licenser, passwords
m.v. bliver sendt til formandens, eller kassernes, mailadresser og arkiveres der, så
der er ingen risiko for at vigtig information og data går tabt.
Fastansat lønnet Havnefoged?
MØDE: Blev igen kort drøftet, som på sidste møde. Hvis vi på sigt ikke kan få løst
havnens opgaver ved frivillig arbejdskraft, kan vi blive nødsaget til at købe hjælp
udefra.
El-priserne stiger i øjeblikket.
NRGI har p.t. en Estimeret samlet elpris: 2,80 kr./kWh
MØDE: Vi holder prisudviklinger under opsyn, og orienterer om væsentlige
ændringer, men medlemmer med bi-måler, herunder Vinterbaderne, må påregne
højere elpriser end sidste år.
Vi har både i havnen som ikke er brugt i årevis, og som ikke har været på land,
og som ikke vedligeholdes. Det har mange havne, og det er et problem. Vi har haft
en snak med Dansk Sejlunion og vores Forsikringsmægler herom.
MØDE: Emnet blev drøftet, og vil blive det igen på kommende Generalforsamling.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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