
Bestyrelsesmøde
20. 06. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Anne Birthe Kajhøj

Referent: Peter Storm

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  

2. Orientering fra formanden.

Lørdag den 5. november vil der blive afholdt kursus i hjerteredning. Kurset 
arrangeres i samarbejde med Vinterbaderne, og alle er velkomne. Kurset er gratis, 
og varer ca. 30 min. Mere herom, samt om tilmelding, følger på hjemmesiden og i 
Lanternen. 

Vores uundværlige opvaskemaskine i køkkenet er nu helt kaput, og en ny indkøbt.
Disse professionelle hurtige maskiner er ret kostbare, men en nødvendighed. Den 
gamle har tjent os trofast i mere end 40 år, og købt brugt i sin tid. Benny har 
repareret lidt på den gennem årene, tak for det.

Sidste fredag aften i maj havde vi besøg af hele ni Autocampere, så det er blevet et 
hit for ferievogne at besøge landets havne. De er velkomne, og betaler det samme 
som en gæstesejler.

Lørdag den 11. juni var cykelholdet Team Rynkeby på træningstur, og holdt pause i 
Nappedam.

Søndag den 19. juni har vi lånt Nationalpark Mols Bjerge nogle gamle fendere og 
bøjer. De skal markere tre dykkerområder, hvori der plantes 6.000 planter ålegræs.
De steder vil Kaj nok gerne have kendskab til.

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)
Gruppe 5: Kommunikation og hjemmeside                      (Tovholder Henning Buddig)

MØDE: Gruppe 4 har afholdt møde den 30. maj, se referat fra dette møde på 
hjemmesiden. Gruppen vil gerne have et fælles møde med de øvrige grupper i efteråret.
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Tænker det vil blive i september, og der vil blive indkaldt efter sommerferien.
Steen udtræder af Gruppe 1, og bestyrelsen vil tage initiativ til at finde en ny ”tovholder”.

- Tilbud fra DGI om hjælp med at lave en ny hjemmeside.
MØDE: Vi vil undersøge nærmere hvad DGI konkret kan tilbyde, og hvad det vil 
koste. Peter Storm kontakter DGI.

-    Skal det have konsekvenser når et medlem blot bliver væk fra sin nattevagt?
Hvis ja, hvilke?
Emnet var også på vores sidste møde.
MØDE: Bestyrelsen så gerne at det det får konsekvens, hvis man undlader at tage sin 
nattevagt. Vi har undersøgt sagen, og forhørt os flere steder, og svaret er, at vores 
nattevagt ordning, som er god, skal ske på frivillig basis, og at det ikke får nogle 
konsekvenser, hvis man bliver væk. 
Vores vagtordning blev etableret for rigtig mange år siden, og har i det store og hele 
fungeret udmærket. Der er måske 6-8 medlemmer som ”glemmer” at tage deres vagt, og 
det er vi bestemt kede af. Ordninger er jo til for at passe på vores værdier. Parkerede 
biler, både, klubhus m.v. I alles interesse at der ikke sker indbrud og hærværk på disse 
ting. Hvis et stigende antal medlemmer får den holdning, at de ikke vil tage deres 
nattevagt, bliver emnet taget op på vores generalforsamling til drøftelse, men det håber 
vi ikke bliver nødvendigt!

- Gruppe 4, som bl.a. kikker på vores parkeringsforhold, har drøftet, om vi skal lave et 
forsøg med at markere p-pladserne med nogle tykke tove. Et lille forsøg er etableret.
MØDE: Et flertal i bestyrelsen mener at Gruppe 4 skal iværksætte deres forsøg, som efter
en periode vil blive evalueret.

- Et medlem har gjort os opmærksom på at der et par steder mangler nummerskilte ved 
pladsmarkering på broerne.
MØDE: Vi vil til efteråret gennemgå alle pladserne, og se hvor der konkret mangler 
numre, hvorefter nye vil blive anskaffet. Opgaven ligger ved bestyrelsen og 
havneudvalget.

- El-priser, og refusion af El-afgifter
MØDE: Energipriserne er steget meget det sidste halve år, og flere og flere havne 
opkræver ekstra for gæstebåde der tilslutter sig el. El omkostningerne skal måske også 
indtænkes i vores havneafgifter, så det vil blive bragt op på efterårets generalforsamling.
FLID og SKAT har udsendt retningslinjer for hvordan vi kan få refunderet el- og vand 
afgifter. Bestyrelsen vil undersøge dette nærmere.

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Vi har på konti kr. 1.118.983, -

5. Eventuelt:

- Sommerferie plan for klubhus og køkken
MØDE: Jytte og John passer som udgangspunkt klubhus, køkken m.m. i 
sommeren. Når/hvis de får brug for en pause, siger de til, og vi finder en afløser.

- Status på venteliste på bådpladser:
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- Bestyrelsens næstformand Steen Jensen meddelte, at han ikke længere ønsker at
være i bestyrelsen, og at han trækker sig med omgående virkning. Det samme er
tilfældet med jobbet som ”tovholder” i Gruppe 1.
Nedenfor Steens egen begrundelse:
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”Da der gentagende gange er taget beslutninger i bestyrelsen eller uden om 
bestyrelsesmøderne som jeg ikke er enig i, har jeg valgt at trække mig.
Jeg er ked af at det er den eneste mulighed.
Vh. Steen Jensen”  

Bestyrelsen er kede af Steens beslutning, og er ikke enig i de kritikpunkter som 
Steen lægger til grund for sin udtræden.
Vi er Steen meget taknemmelig for det store stykke arbejde han har lagt i 
bestyrelsen, og havnen, de seneste år.
Bestyrelsens suppleant, Poul Erik Lading, vil blive kontaktet.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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