
Bestyrelsesmøde
21. 03. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Bådelaugets to pladsmænd kommer til dialogmøde kl. 19.

2. Orientering fra formanden.
Det er blevet forår, så dejligt. 
Begyndende aktivitet omkring bådene, og de første er booket til at komme i vandet 
den 28. marts.
Lanternen nummer 182 er netop udsendt med info om diverse aktiviteter m.v.
Hold også øje med hjemmesiden!

Kalø Landbrugsskole har fjernet en del tang fra stranden, som de bruger i deres drift.
Ellers holder vores pladsmænd stranden fri for tang efter behov sommeren igennem.

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)

Et par medlemmer efterlyser referater fra møderne i grupperne.

MØDE: Gruppe 1 afholder næste møde d.31.3.22
Gruppe 2 – Gruppen har modtaget forslaget fra Gruppe 3 vedr. Mastehus og drøfter det 
samlet på næste møde. Tilstræber at komme med et konkret forslag, samt prisoverslag, til
næste Generalforsamling.
Gruppe 4 afholder møde når alle bådene er i vandet.
Referaterne ligger under Fremtidens havn på hjemmesiden

- Havnens El-forbrug og Elpriser
MØDE: Undersøges fortsat. Der skal købes nye Bi-målere til efteråret.

- Bommens permanente åbningstid
MØDE: Åbningstiden udvides når Nattevagten starter til Kl. 06.00 – 23.00
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- Manualer og retningslinjer for hver der er kontaktpersoner vedrørende
Nøglebrikker – Alarmsystemet – Videoovervågningen – Bommene – 
Solcelleanlægget – Kompressoren m.v.?
MØDE: Kræver et større opklaringsarbejde, men nogle af forholdene er på plads.
Navnlig afklaring omkring alarmsystemet, som p.t. ikke virker, er påkrævet.

- Afspærring ved det lille slæbested ved Kajak/jollehusene?
MØDE: Der skal etableres afspærring med betonklodser og stålkæde, hvor det 
flisebelagte areal starter på begge sider af husene. Kajakafdelingen har tidligere 
tilbudt at løse opgaven. Formanden tager kontakt til kajakafdelingen herom.

4. Regnskab og budget.  
                MØDE: Indestående 1.338.774 kr., Intet udestående

5. Eventuelt:
- Nyt fra Jolleafdelingens indskrivnings aften?

MØDE: Der er p.t. tilmeldt 11 børn, og der sejles hver mandag som tidligere.

- Henvendelse fra Ugelbølle Friskole om etablering af ”Fiskehoteller” langs molen.
Møde: Det blev drøftet, og vil sige nej til projektet. Formanden skriver et afslag

- Status på venteliste på bådpladser:
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6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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