
Bestyrelsesmøde
20. 03. 2023
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Knud Nielsen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Pladsmændene er inviteret til dialogmøde
MØDE: Der er lavet internt separat referat.

2. Orientering fra formanden.
Nu venter vi blot på mildt og godt forårsvejr, så vi kan komme i gang med klargøring
af bådene. Nye klubstandere er bestilt, og vi glæder os til årets standerhejsning.

Flere af Arbejdsgrupperne er i fuld aktivitet, status på deres arbejde kommer i 
referatet, og Arbejdsholdet udskifter broer m.m., så havnen kan være klar til 
sæsonstart. Så godt, og tak. 

Vi har lavet en aftale med Marinecenter Østjylland i Vrinners om deres brug af 
slæbsted og kortvarige ophold af ubeboede både. Aftalen giver en indtægt til 
Bådelauget på kr. 15.000 i år.

Aftalen med Syddjurs Ungdomsskole er netop fornyet, så vi vil også møde deres 
elever på havnen i år. Aftalen giver en indtægt til Nappedam på kr. 30.000, - Incl. 
moms.

I løbet af foråret får vi givet vis påbud om øget affaldssortering i Nappedam, helt 
tilsvarende alle husstande i kommunen. Det må vi forholde os til.

Der er lavet lokalplan for ”Bevaring af Toldstedet, Molsvej 36”.
Se kommunens hjemmeside, og gå ind under ”Høringer og afgørelser”, Lokalplan 
446, hvis du er interesseret.

Mødets emner:

- Status de fem arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”
De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder p.t. 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)
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MØDE:
Gruppe 1 Der er indhentet tilbud fra tre firmaer på flydebroer, og rettet henvendelse til et 
fjerde. Der er indgået aftale med Tallykey om betalingsløsninger m.m. Om få dage vil 
nogle medlemmer prøve at teste havnens bagpæle, ved at trække i dem med 250 kg. 
Forhåbentlig kan de holde til det, ellers må der nye til. Vi har en pæl som er knækket, og 
skal have banket en ny i. Vi håber at vi kan leje et ramslag. Gruppen holder møde i løbet 
af foråret.

Gruppe 2 Der opføres nyt mastehus i løbet af sommeren. Se opslag herom i Lanternen. Vi 
vil søge fondsmidler til opgaven, og vedtaget at afskrive det over 10 år.

Gruppe 3 Den gruppe nedlægges. Når/hvis der skal ske forandringer ved jolle- og kajak- 
husene, kan gruppen genoplives.

Gruppe 4 Gruppens emner er fortsat aktuelle, men gruppens ”tovholder” ønsker ikke at 
fortsætte i rollen. Gruppen slås sammen med gruppe 1, og gruppens medlemmer vil 
forhåbentlig fortsætte der, og have fokus på deres roller m.m.

Gruppe 5 De er i fuld gang med at få lavet en ny hjemmeside og kommunikations strategi.
Forventer at komme i mål i løbet af i år. 

- Status Tallyweb 
MØDE: Opstart 1. april. Peter kontakter firmaet herom.

- Status energirapport 
MØDE: Ikke fremkommet endnu. 
Mødet varede ca. 3 timer og var meget grundigt, og der kommer en række 
anbefalinger.

- Møde med nye medlemmer 19. april
MØDE: Drøftet, der er ikke så mange nye medlemmer denne gang.

3. Regnskab og budget.  
                MØDE: indestående kr. 1.619.774, - 

4. Eventuelt:
- Status på venteliste på bådpladser:
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- Jolleafdeling: Der er p.t. indskrevet 7 børn 

- Enkelte telefonnumre er ikke blevet rettet i den netop udsendte vagtliste, men 
ellers er den i orden. HUSK din nattevagt.

- Der skal være møde med Vinterbaderne i løbet af april.

- Plads B-21A vil fremover blive inddraget til gæsteplads, medmindre ejer selv skal
bruge den. Har været udlejet de seneste mange år.

- Bommens faste åbningstid ændres til kl. 07-22 senest 1. april. 
Lørdag den 29. april starter vores nattevagt, og der ændres åbningstiden til kl. 
06-23

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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