
Bestyrelsesmøde
12. 09. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Poul Erik Lading, Henning Buddig,
                   Bjarne Knudsen, Peter Storm.
                   

Fraværende: Peter Pedersen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Lise fra DGI kommer kl. 19 og orienterer om DGI´s muligheder for at hjælpe 
foreninger med ny hjemmeside, og en drøftelse af kommunikationsveje generelt 
m.v. 
Camilla Storm og Sune Wyrtz fra Arbejdsgruppe 5 deltager også.
MØDE: Vi fik en god information om muligheder for at skabe en digital platform for 
Nappedam Bådelaug.    
Vores hjemmeside skal have et ”løft” og integreres med ”Min Forening
Camilla kontakter firmaet bag ”Min Forening” som første step.

2. Orientering fra formanden.
Jeg har ikke så mange nyheder siden sidst, men glædet mig over et fantastisk vejr i 
august. Vores arbejdsgrupper har holdt møder, hvis referater kan ses på 
hjemmesiden. 
Vi har sommeren igennem haft en del gæstesejlere og besøg af autocampere. 
Allerede nu flere end hele sidste år.
Der er observeret et par rotter på havneområdet, og Mortalin har været på besøg for
at jagte dem.
Den 9. og 10. september får vi lystfiskere på besøg, i lighed med tidligere år. De får 
base hos os, for en stor havørred konkurrence.
Den 10. september vil en gruppe af Bådelaugets medlemmer opmåle havnedybder. 
Dette for at få et overblik over hvor, og hvor meget, der skal uddybes.
Den 23. september får vi besøg af Syddjurs Kommunes IT-afdeling i et par timer, ca. 
15 personer. Nogle gange hvert år besøger de kommunens forskellige institutioner, 
virksomheder, foreninger m.v., for at få viden og indblik i den kommune de arbejder 
for.

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 ? )              
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)
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MØDE: Fælles møde for alle arbejdsgrupper holdes torsdag 15. september kl. 19.

- Efterårets generalforsamling
MØDE: drøftet

- Invitation til medlemskab af Rønde Distriktsråd
MØDE: drøftet, ikke p.t. aktuelt.

- Eventuelle gæstesejlere i vinterhalvåret?
(Se evt. aktuelle prisliste på hjemmesiden)

  MØDE: Bestyrelsen kommer med forslag til ny prisstruktur på 
  kommende generalforsamling.

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Indestående kr. 1.173.297,95

5. Eventuelt:

- Status på venteliste på bådpladser:
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- For at spare på den dyrebare el, vil køleskabet med drikkevarer blive slukket 
efter stander nedtagning. Der er allerede natslukning/dæmpning på det.

Igen og igen vil vi opfordre alle til at spare på elforbruget. Hvis du ikke bruger 
el ombord, så tag stikket ud af el-standeren.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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