
Bestyrelsesmøde
05. 12. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Poul Erik Lading, Ditte Kirk,
                   Knud Nielsen, Bjarne Knudsen, Peter Storm.
                   

Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Arbejdsgruppe 5 har fået aftale om et web-møde med ”Min Forening”, hvor vi skal 
drøfte hjemmeside m.v. Mødet starter kl. 20.00 og vil være færdig senest kl. 22.
Michael fra Kajakafdelingen deltager også, og fra gruppe 5 deltager Camilla og 
Henning.
MØDE: Videomøde med Peter Larsen fra ”Min Forening”, der orienterer omkring 
brugen af appen ”Min Forening” koblet sammen med hjemmeside, kalender m.v.
Mødet tog ca. en time. 
Derefter gennemgik Henning Buddig vores nuværende hjemmeside og sine tanker 
om en ny, hvorefter Michael Frandsen fra kajakafdelingen gennemgik deres 
hjemmeside og den måde de kommunikerer med kajakmedlemmerne på.
Arbejdsgruppe 5, som nu foruden Henning og Camilla (ny ”tovholder”) har fået tilført
Ditte fra bestyrelsen og Michael fra kajakafdelingen, vil arbejde videre med 
udgangspunkt i det koncept som kajakafdelingen benytter, og vil kontakte firmaet 
”Member Link”, der står bag dette.

2. Orientering fra formanden.
Den kollektive bådoptagning er slut for denne gang. Stor tak til vores pladsmænd 
Jens og Bent samt deres gode frivillige hjælpere. Der er p.t. ca. 35 både tilbage i 
vandet, hvilket er på niveau med sidste år.

En bag pæl er desværre knækket ved E-broen. Det er et af de gamle borerør som er 
rustet over. Det kan jo ikke udelukkes at flere andre ”følger efter” de næste år, så 
også noget vi må tænke på i havneudvalget og arbejdsgruppen.

Hvis din båd skal tilsluttes el, uanset om den er på land eller i vandet, skal den have 
en bi-måler på ledningen. En sådan kan du leje, så kontakt Jytte herom. Du er 
velkommen til kortvarig (et par dage) at bruge el til f.eks. opladning, men ellers skal 
stikket være ude. Er det ikke det, må du forvente at den bliver trukket ud!

3. Mødets emner:
- Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, og konstituering.

MØDE: Næstformand og sekretær fortsætter uændret.
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- Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”
De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder Peter Storm)              
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)
Gruppe 5: Kommunikation og hjemmeside.                     (Tovholder Camilla Storm)

MØDE: Ditte Kirk deltager som bestyrelsens repræsentant i gruppe 5

- Evaluering af efterårets generalforsamling
MØDE: Dejligt med så stor en tilslutning og at mødet blev afviklet i god ro og 
orden, med en positiv tilgang. Som følge af de mange indlæg om vedvarende 
energi, solceller m.v., der var på generalforsamlingen, vil bestyrelsen kontakte 
en energikonsulent, for at få lavet en analyse af de muligheder vi med fordel kan 
drage nytte af. Bjarne og Knud tager sig af den opgave.

- Skiltning om at isætning og optagning af både med kran ikke længere er tilladt.
MØDE: Enighed om ordlyden på et skilt som Peter bestiller, og opstiller senest
1. marts 2023. Er ikke så aktuelt i vintermånederne.
 

- Revision af vores forsikringer.
MØDE: Peter har taget kontakt til forsikringsmægler, som ikke kunne tilføre os 
nyt. Det er også blot et par år siden vi sidst gennemgik alle vore forsikringer.

- Kort referat fra havnemessen i Vingsted.
MØDE: Der var en del nyheder og vi fik kontakt til flere relevante virksomheder
som vi skal have opfølgende møder med. Dette indenfor flydebroer, betalings-
systemer, miljøforhold, undervands besigtigelse m.v. Arbejdsgruppe 1 bliver til-
knyttet disse møder.

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Indestående kr. 970.215, -

5. Eventuelt:

- Status på venteliste på bådpladser:
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- Stativer.
MØDE: Alle stativer bliver gennemgået i vinter af pladsmænd, og de stativer der 
ikke kan godkendes, får ejeren besked, om at anskaffe et nyt stativ til næste 
optagning.

- Vagtlisten.
MØDE: Ditte Kirk overtager opgaven fra Henning Buddig.

- Vinterbaderne spørger om de må sætte en stige ned i havnen bag saunaen.
MØDE: godkendt

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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