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  Nr. 169  42. årgang — februar 2017   

 

Bestyrelsen 2016/2017 

 

 

ønsker godt nytår 
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Aktivitetskalender 2017: 

D. 06.02.  kl. 19,30 Bestyrelsesmøde 

D. 23.03.   kl. 19,30 Foredrag: Udvandreskibet Norges forlis 

D. 27.03.  kl. 19,30 Bestyrelsesmøde 

D. 24.04.  kl. 19,30  Bestyrelsesmøde 

D. 06.05.    Standerhejsning 

D. 08.05.  kl. 19,30 Bestyrelsesmøde 

D. 12.06.  kl. 19,30 Bestyrelsesmøde 

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær i vinterhalvåret frem til maj. Se nær-
mere om arrangementer på hjemmesiden: www.nappedam.dk 

HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær i vinterhalvåret 
frem til maj.

HUSK HUSK HUSK 

at melde adresse– og telefonnummerændringer til: 

Kassereren Jytte Gyldenløve 

mail: kasserer@nappedam.dk eller     tlf.nr. 2479 7306 

Husk at holde øje med  

 opslagstavlen i klubhuset og hjemmeside,  

hvor du finder de sidste nyheder. Der kan være vigtige oplysninger. 

Bl. a. kan du læse referater fra bestyrelsesmøder, 

og se, hvad der sker i klubhuset og på havnen.                              

                                        www.nappedam.dk 

Deadline for Lanternen 2017 

24. marts 2017 afhentes i klubhuset 

25. august 2017 udsendes 

20. oktober 2017 afhentes i klubhuset 

21. januar 2018 udsendes 

Redaktøren ønsker godt nytår 

Tak for mange gode indlæg i Lanternen 2016 

Jeg håber, at I vil bidrage med indlæg, så det bliver   

et godt og læsevenligt blad 

På gensyn og god sejlsæson 2017 
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Nappedams bestyrelsesmedlemmer 2016-2017 

 

 

Henning Madsen 

Formand 

 

     Henning Hansen 

     Næstformand 

 

 

 

Peter Storm 

 

 

       John Trolle 

 

 

 

 

 

Jytte Gyldenløve 

Kasserer 

 

     Henning Buddig 

 

 

 

 

 

Jan Uhrskov 

 

 

     Egon Sørensen 

     suppleant 
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Erhvervsfisker????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto: Henning Madsen 

Mon Jørn Nielsen er ved at starte muslingeopdræt i Nappedam? 

Beklager - 

Men redaktøren var desværre fraværende ved dette års stander-
strygning og efterfølgende frokost, men har hørt, at standeren blev 
taget ned og at der efterfølgende blev hygget i klubhuset med god 
frokost og samvær.  
 

Håber de fremmødte havde en hyg-

gelig eftermiddag. 
 

 

Fotos er fra 2014. 
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Nytårshilsen fra formanden 

 

Så kom vi godt i gang med 2017 – og hvad mon 
det år vil bringe? 

 

2017 er givetvis året, hvor vores nye jolle- og ka-
jakhus bliver færdig og klar til brug. Der er i hvert 
fald i 2016 vist en helt enestående iver og         
arbejdslyst - især fra kajakmedlemmernes side - 
for at få huset op at stå. 

 

 

2017 skal også bruges til at forberede Bådelaugets 50 års jubilæum i maj 2018. Fra bestyrel-
sens side er Peter Storm udpeget til at være tovholder, men alle Bådelaugets grupper og udvalg 
skal naturligvis være med i planlægningen, så vi kan afholde et brag af et jubilæum. 

 

2017 er det første år med vores nye medlemsform, som kaldes ”Begrænset medlemskab”. Bag-
grunden for at vedtage dette, var et ønske fra flere sider om en udbygning af badebroer og 
eventuel etablering af en sauna. Med et begrænset medlemskab har flere mulighed for at melde 
sig ind i klubben og benytte faciliteterne, men uden at have stemmeret. Der tænkes her bl.a. på 
de nuværende vinterbadere, som ikke allerede er medlem. Hvis der herimellem er nogle ildsjæ-
le, kan de gå sammen og arbejde for et konkret forslag om at etablere de ønskede tiltag. Fra 
Bestyrelsens side vil vi være meget positive, hvis man kan fremlægge et bæredygtigt forslag. 

 

2017 bliver givetvis endnu et godt sejlerår, men hvordan vejret vil arte sig, ved vi heldigvis ikke. 
Nu skal vi først om ganske kort tid have vores båd gjort forårsklar og søsat. En dejlig tid, hvor 
der også er mulighed for at gå rundt og hilse på klubkammerater, der somme tider kan være 
vanskelige at finde, når først bådene er i vandet. Benyt den mulighed til at lære andre i klubben 
at kende. 

 

Og så lidt fra verdenen uden for vores egen lille andedam: 

 

2017 vil vi se et nyt stort internationalt sejlsportcenter dukke frem ved Aarhus Lystbådehavn. 
Man satser på, at sejlsportcentret vil står færdig i foråret 2018 så det kan være centrum for af-
vikling af VM i sejlsport i august 2018. Mon ikke det vil give et vældig løft til sejlsporten i Århus-
bugten. 

 

2017 er også året, hvor Aarhus og Region Midtjyllands 18 andre kommuner er Europæisk Kul-
turhovedstad. En lang række spændende aktiviteter vil finde sted, bl.a. i havnens hjemkommune 
Syddjurs. Det vil føre for vidt her at komme ind på detaljer, men se det store program på 
www.aarhus2017.dk. 

 

Og med dette vil jeg gerne ønske alle Nappedammere et rigtig godt 2017. 

 

Henning Madsen 

Formand. 
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Generalforsamling d. 23. november 2016 

Der var ca. 70 fremmødte, heraf 67 stemmeberettigede til generalforsamlingen. 

Tor Andersen blev valgt til dirigent, hvilket han klarede med stor konduite. 

Formanden frem-
lagde beretnin-
gen, som der kun 
var få kommen- 

tarer til. 
   

   

Der var en god dialog om de     

indkomne forslag.   Der var en god dialog om de   
      indkomne forslag. 

 

 

 

Kassereren fremlagde regnskabet, 
som blev godkendt, samt forelagde  3 var på valg, 2 udtrådte. 
budgettet for det kommende år.  Nye i bestyrelsen er Peter 
      Storm og Henning Buddig. 
             

      

   

 

 

Se i øvrigt refe-
ratet på hjem-
mesiden.                                   
 

 

 

              Tekst og foto: Marianne B                                 
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Søsætning og optagning. 

 

Af hensyn til mandskab og materiel er det besluttet, at søsætning og optagning af både uden 
ekstrabetaling begrænses til følgende tidsrum: 

 

Forår: Uge 13 til 20 – begge incl., dog senest d. 20. maj.  

 

Pladsen være ryddet for både senest 20. maj, jf. Havnereglementets afsnit 7. 

 

Efterår: Uge 42 til 47 – begge incl. 

 

Søsætning eller optagning uden for disse tidsrum koster 300 kr. og kan kun ske, hvis hensynet til 
mandskab og materiel tillader det. 

 

Søsætning og optagning bestilles som hidtil. 

 

Bestyrelsen. 

HAD’er (de hårdtarbejdende damer) 

mødes 2. og 4. tirsdag fra januar til og med juni i klubhuset på Nappedam, og igen fra september 
til december. 

Alle, som enten er medlemmer eller som har en ledsager, der er medlem, er velkommende.  

Vi afsluttede i december med smørrebrød og julebagværk. Og i januar er vi startet op igen. 

Det hænder, at vi tager på besøg i en garnbutik eller andet af inte-
resse.  D. 10. januar besøgte vi Todbjerg Kirke og sognegård, hvor 
vi så Todbjerg-pigernes flotte arbejder. I kirken et flot broderet alter-
tæppe og i Sognegården flotte billeder, broderet over det gamle og 
det nye testamente. En af vores damer, Birthe, havde foranlediget 
at præsten kom og fortalte historien omkring nogle af billederne 
samt om tilblivelsen af dem. En rigtig 
god eftermiddag, og som altid var der 
kaffe og hjemmebagt kage, inden vi 
kørte hjem. 

Skulle der være andre, som har en god 
ide til at besøg et eller andet interes-
sant, så mød op med din ide. 

Næste arrangementer bliver i klubhuset, hvor vi mødes kl. 14 og 
slutter igen ca. kl. 16, så har du lyst til at være sammen med os, så 
mød op. Det er ikke nødvendigt at have håndarbejde med. Der er 
også nogle, som blot hyggesnakker. 

Tekst og foto: Marianne B 
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Udvandrerskibet Norges forlis. 
 

Kom og hør den spændende beretning om den største skibskatastrofe i dansk 
skibsfarts historie. Det foregår i klubhuset 

 

torsdag d. 23. marts kl. 19.30. 

 

Forliset skete i 1904 og over 600 personer omkom. 160 blev reddet. 

 

Kaare Kristensen fra Rønde fortæller om ”Norges” sejlads, forliset og redningsbå-
denes skæbne samt om udvandringen til USA. 

 

Vi følger nogle af de reddedes skæbne – den sidste døde i 1987. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der vil kunne købes kaffe og brød til de sædvanlige favorable priser. 

 

Tilmelding skal ske på listen, der ophænges i klubhuset eller pr. mail til for-
mand@nappedam.dk. 

 

Arrangementet gennemføres kun, hvis der er mindst 20 deltagere. 
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Kapsejlads 2016 og arrangementer i løbet af vinteren 2017 

 

Kapsejladserne var i foråret 2016 præget af 
meget omskifteligt vejr, men det spolerede 
ikke de mange gode sejladser for os. Vores 
to langdistancer blev af den kortere udgave 
på grund af minimal vind, men dog hyggelige 
med tid til kaffe og kage under sejladsen. An-
dre af vores tirsdagssejladser var dog til tider    
præget af rigelig vind. Til FYN CUP deltog 2 
både fra Nappedam, Scarlett og Sophie Bra-

he, og efter en fantastisk hyggelig aften sammen med andre besøgende fra Nappedam, gen-
nemførte begge både trods vindgudernes manglende interesse, Sophie Brahe som nr. 3 i grup-
pen af 15, 88 overalt, og Scarlett som nr. 6 af 14 i gruppen, og 111 overalt (145 gennemførende 
både). Til De Tre Broer med udgangspunkt i Kaløvig deltog kun Scarlett fra Nappedam, som til 
gengæld fik en flot 2. plads. 

Klubmesterskabet blev vundet af Alleycat på efterfulgt af Scarlett på 2. pladsen og Manjana på 3. 
pladsen. Afslutningssejladsen blev vundet af Scarlett. 

Kapsejladserne fortsatte i oktober med en ”vinterserie”, da man mente der var vejrbasis derfor, 
hvilket der også var, i hvert fald i starten. Disse sejladser blev også brugt til en test af de ny kal-
kulerede tider, desuden fik alle mulighed for at teste deres evne til natsejlads. Den sidste tirs-
dagssejllads i 2016 blev sejlet d. 1. november! 

I løbet af vinteren bliver der 3 arrangementer, som er åbne for alle interesserede. 

1. arrangement er et knob-bindings og -splejsnings arrangement - kort sagt et slags reb kursus. 
Der er opsat opslag i klubhuset. Dette finder sted tirsdag d 28/02 kl. 19.    Der kan købes kaffe/te 
og kage. 

2. arrangement er et minikursus i søkort med lidt beregning af position og afdrift osv. så man kan 
klare sig, hvis plotteren svigter. Der bliver opsat opslag i klubhuset. Dette kursus bliver afholdt 
tirsdag d. 04/04 kl. 19.00.       Der kan købes lidt godt til ganen ved arrangementet. 

3. arrangement er et kursus i regler og i hvordan vores tider beregnes. Dette er et område som vi 
er meget imponerede af, da vi ved kapsejladserne rent faktisk kommer rimeligt samlet i mål in-
den for ganske kort tid. Der bliver også for dette arrangement opsat opslag og arrangementet 
bliver afholdt d 18/04 kl. 19.00 

Der kan købes lidt godt til ganen ved arrangementet. 

Kapsejladserne starter igen tirsdag den 2. maj kl. 19.00 

 

MVH 

kapsejladsudvalget 
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Nytår 2016/17 

 

Først et godt nytår til alle, der er kommet til vores H.D. samlinger, og 
alle øvrige i Nappedam, med tak for de hyggelige timer i året, der er 
svundet. 

 

Året har budt på mange gode oplevel-
ser i form af snak og fælles samvær, 
enkelte udflugter er det da også blevet til. Her kan nævnes vores 
genbesøg ved Dansk Motor og Maskinsamling den 27. april. Igen 
blev vi alle 25 helt kåde over disse pragtfulde maskiner. Da vi var 
mætte af synet, havde en anden sult meldt sig, og den mættede vi 
så med 3 håndmadder og en øl til den formidable pris af 60 kr. 

 

Den 3. maj mødtes vi i Nappedam, og fik ordnet bænke, plantet og 
revet gruset, så der var pænt til standerhejsning den 7. maj. Køkken-
holdet havde igen overgået sig selv med dejlig frokost, og en lille en til 
halsen blev det også til, til de 32 sultne HD der var mødt, tak til John 
og hans svende. 

 

Den 4. oktober viste Vilhelm billeder fra sin tur over Biscayen med Loa, krydret med billeder fra 
turen, flot gået Vilhelm. Den 1. november havde vi igen langturssejlads på programmet, denne 
gang fortalte Peter og Jens Arne om deres tur med Amazing til de Philipinske øer. Se Lanternen 
nr. 166. 

 

Den 6. december var der hygge igen, vanen tro gik det kyndigt kabys hold under John's effektive 
ledelse i gang. Mens andre rejste juletræ og fik sat lys på dette, blev bordet dækket, og andre 
små sysler klaret. Klokken 12,00, sådan cirka, blev der slået på klokken, ikke kokken, og 32 
mand satte sig til bords, så var der dømt hygge i nogle timer fremad med god mad og drikke, og 
ønsket glædelig jul og godt nytår, lidt tidligt, men. 

 

Som alle jo er bekendt med, er vores ture udsprunget af, at en 
har fået en god ide. Så har du et forslag, så kom frem med det 
på vores månedlige tirsdags møde. Har du ideen så hjælpes 
vi ad med det praktiske, hold dig ikke tilbage 

 

                                                                              Kig ind 

 

Reserver første tirsdag formiddag i måneden hvis du har lyst. Kravet er, at du er medlem af 
Nappedam, og er blevet voksen, altså over 60, og har lyst til at hygge dig med de gamle drenge, 
som nævnt den første tirsdag i måneden, kaffen er på kanden kl. cirka 09,30. 

 

Hvad 2017 byder på ? Se på hjemmesiden og på opslagstavle. Du 
har chancen for at hygge og  byde ind med en god, spændende 
ide. 

 

Hilsen 

Harald 
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Lanternen nr. 69 12. årgang december 1990 

Jeg sad og læste nogle gamle numre af Lanternen igennem og fandt nedenstående debatind-
læg, og tænkte, at det havde jeg da hørt for nyligt, men det var LANTERNEN nr. 69—12. årgang,  
december 1990, altså  for 26 år siden.   
Tja, Nappedam blev ikke bygget på en dag. 
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Følgende stod at læse i lokalaviserne uge 1—2017: 

Pressemeddelelse.                                                    December 2016 

 

Vinterbadning. Nappedam Bådelaug indfører ny form for medlemskab. 
 
Der er i løbet af de sidste år rejst ønske om at forbedre badeforholdene ved Nappedam med en eller 
flere ekstra badebroer og en sauna. 
 
Bådelauget vil gerne være åbne over for nye ideer, men er samtidig lidt bekymrede for om der er et 
økonomisk grundlag for at etablere dette. 
 
For at komme ønskerne i møde har vi indført en ny medlemsmulighed, der hedder begrænset med-
lemskab.  

 

Dermed kan de nuværende vinterbadere, der ikke i forvejen er medlem af Bådelauget, melde sig ind 
og derved benytte Bådelaugets brusefaciliteter, samt eksempelvis drikke en kop kaffe i klubhuset ef-
ter badningen. 
 
I gruppen af vinterbadere med begrænset medlemskab findes der måske nogle ildsjæle, som kunne 
ønske at arbejde videre med at undersøge om etableringen af nye badebroer og en sauna vil være 
bæredygtig. Er den det, vil et forslag herom kunne behandles på en senere generalforsamling.  

 
Et begrænset medlemskab koster 450 kr. om året og giver som noget nyt mulighed for at benytte 
faciliteterne, f.eks. at nyde medbragte madvarer i klubhuset. Disse medlemmer vil også have mulig-
hed for at købe en nøgle til havnens toiletter og baderum mm. 
 
Det skal for god ordens skyld nævnes, at alle har ret til at bade fra stranden og badebroen ved Nap-
pedam Lystbådehavn, ligesom man frit kan benytte havnens toiletter. Toiletterne er dog aflåst det 
meste af vinterperioden. 

 

Et begrænset medlemskab giver i første omgang ikke stemmeret ved Bådelaugets årlige generalfor-
samling. Hvis det lykkes at få etableret de ønskede faciliteter, skal disse medlemmer naturligvis også 
have mulighed for at deltage i den demokratiske proces i klubben. 

 

Se mere på www.nappedam.dk - herunder telefonnumre til havens kontaktpersoner. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved undertegnede. 

 

Henning Madsen. 

Formand. 

Mail: formand@nappedam.dk, tlf. nr. 29 37 18 49. 

Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam. 

 

Erling Kristensen                  C – 26 

Thomas Nyvang Dalsgaard C - 45 

Jakob Rasmussen               D - 18 

 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må få 
mange gode oplevelser i klubben og på vandet. 
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Nappedams kajakafdeling kunne afholde rejsegilde  
d. 10. december 2016 

 

Mange var mødt frem for at være med til at markere kajakkernes hus, havde fået spær på, og 
derfor kunne fejre rejsegilde. Nappedams formand, Henning Madsen, holdt tale og fortalte om 
det indledende arbejde siden 2014, og indtil i dag, hvor huset nu er begyndt at tage form, takket 
være mange hænder, i den rette Nappedam-ånd. Efterfølgende talte Kajakkernes formand Anne 
Mette Jørgensen, og der blev udråbt et leve og sunget kajakkernes Nappedam-sang, derefter 
blev der budt på pølser og drikkelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Foto & tekst: Marianne B 
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En københavner kommer til Nappedam.  

Fortalt af Niels Brenholdt: 

I år er det 45 år siden jeg kom til Nappedam, utroligt som tiden går. 

D. 23. juni 1972 kørte jeg til Sjællands Odde , hvor min bil - en Vauxhall Viva - gik i stå, og måtte 
skubbes om bord på Mols Liniens færge. Derfor holdt der på havnen i Ebeltoft en Falck-bil og 
ventede på mig. Chaufføren hed Jens Sørensen (som var far til Egon Sørensen). 

Jens Sørensen fortalte med entusiasme om Mols og især om Nappedam, hvor han havde både-
plads. Undervejs stoppede Jens op og købte is til os.  

Jeg og min far, Alfred, havde, inden vi flyttede til Rønde haft fat i formanden for Nappedam 
Bådelaug, Børge Nielsen, også kaldet ’SAS-Børge’, og købt plads i havnen og både min far, og 
jeg var kommet på arbejdsholdet med det samme. Alfred købte plads D 24 og jeg plads E 36, 
som endnu ikke var lavet. 

14 dage efter kom vi sejlende med vores motorbåd, en 18 fods Skibsplast med 80 hestes motor, 
ind igennem den lille rende, hvilket duperede, selv garvede sejler i Nappedam, den gang. 
 

I 1972 var kontingentet kr. 30,-. 
 

Dengang havde Bådelauget lejet Nappedam af Kalø Gods, og havnen var ikke særlig stor. Ind-
kørslen til havnen lå ved siden af murstenshuset og p-pladsen kunne rumme 10—15 biler. Der 
var ingen A - B eller C-broer og D-broen havde 24 pladser, 12 på hver side og E-broen 6 plad-
ser, som molen lige gav læ for. Vi indtog  plads nr. 24 på D-broen, som var den alleryderste.  

C-broen kom til omkring 1973-74. A- og B-broerne senere, da der først skulle uddybes her, før 
der kunne blive pladser. E-broen blev færdig 1976, efter første halvdel af dæmning blev lavet i 
1974 og resten ud blev lavet i 1976.  

Af vinterpladser var der kun få, så her kunne der kun stå få både på parkeringspladsen, resten 
måtte stå på strandengen bag magasinbygningen - det nuværende klubhus. 

I vinteren 1972 gik vi i gang på arbejdsholdet. Det var en streng vinter og vi måtte ud og hugge 
pælene i havnen fri for is. Det var før vi fik bobleslanger, som først kom til omkring 1977/78. 

I vinteren 1972/73 blev der kørt brokker ud. Brokkerne blev bl.a. hentet i lufthavnen, det gamle 
posthus i Rønde og et nedlagt mejeri og blev brugt til opfyld af parkeringspladsen og moler. 

Jeg var med til at hente egepæle i Hestehaveskoven og i Ringelmoseskoven, mens andre hente-
de telefonpæle rundt omkring. Materialet blev brugt til at forlænge D- og E-broerne - bagpæle og 
pæle under broerne. 

Der blev hentet granpæle på Mols, som blev sendt til savværket på Molsvej, hvor nogle fra ar-
bejdsholdet, under kyndig vejledning af ”savskærer” Jørgen Nielsen fik lavet planker til broerne. 

I 1975 og frem til 1980 fik jeg sammen med Børge Nielsen jobbet som leder af arbejdsholdet. 

Vi mødtes en gang om ugen og blev enig om hvad der skulle laves på havnen den kommende 
weekend. Så gik vi i gang med at ringe til arbejdsholdet. Efter mine gamle optegnelser var der i 
1975 ca. 85 mand på arbejdsholdet,  i 1976 var der ca. 76 og i 1979 ca. 50. Det foregik ofte i luft-
havnen, så ind imellem måtte Børge ud og servicere flyene og så ind og fortsætte rundringnin-
gen. Der skulle slutteligt bestilles materialer, som så kunne ligge klar til weekenden. 

               Fortsætter…. 
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fortsat... 

I foråret 73 købte jeg min første sejlbåd en Sherif 20 fod. På det tidspunkt var den største båd i 
Nappedam John 'Dyn’ Schmidt’s 32 fods Westerly longboat og den var stor på det tidspunkt. Det 
var også her vi startede kapsejlads op i Nappedam. Vi var vel 10 - 12 sejlbåde fra starten. Det 
første kapsejladsudvalg bestod af Sven Hejlsberg, Jørn Østergaard Nielsen, John Schmidt og 
mig. Min opgave var klubmåler, så sejl og både blev opmålt og alt gik efter reglerne.  

Senere blev Sheriffen byttet til en Sopero, derefter Grinde, Luffe 37 og nu Luffe 40, alle med nav-
net ’Mathilde’, hvilket skyldtes at Mathilde var min mormor navn, og hun var sponsor på mine to 
første både. 

I foråret 1975 blev jeg, som yngste mand, valgt ind i bestyrelsen. Det var den gang, der var to 
generalforsamlinger om året, en om foråret og en om efteråret. Jeg kom det første år til at sidde 
sammen med formand Thamdrup, næstformand Børge Nielsen, Folmer Fredslund, Laurits Han-
sen, Kurt Clausen og Knud Erik Jensen, og her sad jeg så i 23 år. 

I 1974 begynder man at lave rammerne til parkeringspladsen.  

I 1975 kostede det 15 kr. pr. dag for en gæstesejler. 

Havnen skulle være færdig 1. april 1976, og 1. maj bliver Nappedam havn indviet. 

I november 1975 bliver der lavet fælles optagning og 10. april 1976 kom fælles isætning. I star-
ten entrerede vi med Aarsleff, senere kom BMS til med deres store kran. Her stod jeg for isæt-
ning og optagningen, indtil Bådelauget købte ophalervognen. 

I 1977 bliver der sat ind på at få ydermole og østmole færdig. 

Efter en meget streng vinter i 1978/79, hvor vi forsøgte at hugge isen omkring pælene væk, for at 
forhindre dem at komme op. Dette lykkedes ikke og derfor må  havnen i 79/80 investere i  boble-
anlæg, som vi fortsat har stor glæde af. 

Et par år lavede Jørn Østergaard Nielsen og jeg pigesejlads med teori i vinterhalvåret og sejlads 
i sommerhalvåret. Vi havde nogle rigtig gode oplevelser og især blev der lavet nogle gode afslut-
ningsarrangementer, 2 mand og 12-15 damer. 

Den 1. juni 1990 købte Nappedam Bådelaug havnen og vi blev selvejende. Her lavede formand 
Jørgen Lübker i samarbejde med advokat Holger Fabian Jessen et stort arbejde, og det blev en 
festlig aften på Nappedam, da budskabet blev modtaget. 

I 1991 måtte A + E broerne fornyes og i 1992 blev der lavet større terrasse rundt om klubhuset. I 
1993 kunne Bådelauget fejre 25 års jubilæum, som varede i 4 dage. På det tidspunkt var med-
lemstallet 256—heraf 195 aktive, 41 juniorer og 20 passive. 

I 1995 blev det først jollehus bygget, og toilet og baderum i klubhuset fornyet. Senere kom det 
næste jollehus til. I 2016 begynder næste tilbygning til joller og kajakker. 

Og der er sket meget meget mere end her beskrevet. 

Takket være vores arbejdsholds store indsats har vi en fin havn, som vi skal værne om og passe 
godt på og huske at bakke op omkring. 

Jeg og min familie har selvfølgelig også sejlet meget og fået rigtig mange gode oplevelser, men 
det er nu skønt at vende hjem til Nappedam hver gang. 

Denne historie startede op i sommeren 2015, som var våd, blæsende og kold og fortsatte så  i sommeren 2016, for så at blive 
skrevet færdig i 2017, efter diverse gennemgange af Lanternen. 

              Niels Brenholdt  
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Lørdag d. 20. januar 2017 

 

Højvandet og tyndt islag i  
Nappedam og bobleanlæget  

virker. 
Smukt er her uanset årstid, så kom 

bare forbi en dag og nyd  
vores smukke omgivelser. 

Renovering af klubhus. 

 

Så er arbejdsholdet i gang med østgavlen på klubhu-
set, som skulle være 
sidste etape. Det ser 
også ud, som det kun-
ne trænge til en om-
gang. Det ser ud til at 
der er råd i nogle af 
spærenderne og det 
kunne se ud som om, 

der har været besøg af mus i isole-
ringen. 

Ingen tvivl om at det bliver pænt, 
når det står færdigt med ny beklæd-
ning og nye vinduer. 

Maritimt stumpmarked Nappedam? 

Der har været talt om muligheden for at afholde maritimt stumpmarked på havnen. 

Vi har tidligere prøvet dette, hvor medlemmer har kunnet få en stand. De har så haft muligheden 
for at få solgt gode, brugbare ting, eller gøre en god handel på en eller anden dims til båden, 
som f.eks. her, et ophalerspil til brug ved sommerhusbåden. 

Hvis der bliver tilslutning vil det formentlig blive lørdag den 6. maj 
fra kl. 10.00 til 12.00. før standerhejsningen. 

Stader vil være hjørnet ved legeplads og foran klubhus, og der 
skal være ryddet, inden standeren sættes. 

Alle mulige forbehold for aflysning eller ændringer. 

Holde øje med opslagstavle og hjemmeside. 

Er du interesseret så kontakt mig på 20521341 eller  

britta.harald@gmail.com 

Hilsen Harald 
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LÅS BOMMEN. 

 

Vi har desværre haft besøg af ubudne gæster på havnen. 
Husk derfor at låse bommen ved indkørslen her i vinter, når du forlader havnen - især hvis 
det sker sidst på dagen. Bommen må gerne låses, selvom der står andre biler på havnen. 
Det kan jo være vores fastboende sejleres biler. Alle vore medlemmer har nøgle - eller 
burde have det. 
Bestyrelsen. 

Nyt æresmedlem i Nappedam Bådelaug 

Efter generalforsamlingen onsdag d. 23. november 2016 blev Harald Jørgensen udnævnt til 
æresmedlem af Nappedam Bådelaug for 25 års bestyrelsesarbejde, hvor Harald bla.a. har styret 
pladshandel, samt hans store arbejdsindsats på arbejdsholdet. 

Efter formandens tale for Harald, var det stående klapsalver fra alle de fremmødte. 

Et stort tillykke til Harald. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Det var en buket blomster til 
Haralds hustru, Britta. 
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Klubaften d. 14. nov. 2016 

Hvordan klare vi os, hvis vi falder over 
borde, og vi ikke kan komme op igen? 

Aase Lading havde taget initiativ til den-
ne klubaften og inviteret Tom fra Egå , 
som kom og fortalte om, hvordan vi bur-
de færdes på havnen, vandet og om-
bord i båden. Om hvor vigtigt det er at vi 
sejler på de rigtige tidspunkter, at vi har 
redningsvest og livline, når det er nød-
vendigt. Hvor vigtigt det er med sikker-
hed. Om hvor vigtigt det er, at vi ikke 
falder i vandet, og om hvor svært det er, 
jo ældre vi bliver, at komme op i båden, 
hvis vi er faldet i vandet. 

Om hvor vigtigt det  
er at begge kan sejle  
båden, og ligge den  
til i havn, og få  
tilkaldt hjælp, hvis  
det bliver nødven- 

digt. 
 

Mange drukneulyk- 

ker sker efter en fest  
på havnen, og man  
går alene tilbage til  
sin båd. Det blev foreslået, at man skulle 
prøve at mødes på havnen fra torsdag d. 
4. maj kl. 19 med teori om bl.a. ’mand 
overbord’ og derefter hver torsdag i maj 
med praktisk forsøg på vandet. Efter si-
gende er der fundet en forsøgsperson. 
Læs mere om dette senere. 

Mere end 20 var mødt op til en god aften, 
med stof til eftertanke og krydret med 
hyggelige anekdoter.  

Tak til Aase for et godt initiativ. 

 

Tekst og foto: Marianne B 
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URD kom forbi natten mellem d. 28.—29. december 2016 

 

 

Stormen URD rasede over Djursland og for-
årsagede højvande i Nappedam. 

Umiddelbart slap havnen for alvorlige ska-
der, men vandet kom godt op over broerne. 

Flere mødtes på havnen for at tjekke, at der 
ikke var sket nogen ødelæggelser.  
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Åstrupvej 68A, 8541 Skødstrup 



 22 

Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 2058 8485, www.nappedam.dk   

Bestyrelsen: 

Formand           Henning Madsen formand@nappedam.dk 2937 1849 

Næstformand Henning Hansen      henning_hansen@mail.dk               2148 6064        

Kasserer Jytte Gyldenløve kasserer@nappedam.dk 2479 7306  

Sekretær           John Trolle              trolle.x102@gmail.com               2460 9607   

 Peter Storm pladssalg@nappedam.dk 2571 5476  

 Jan Uhrskov             janu@gfforsikring.dk                       2557 2002  

                          Henning Buddig henning@thors-web.dk 3025 9822 

Suppleant Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 

Pladsmænd: Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Jens Arne Tams      jatams51@gmail.com                      2195 1434  

Pladssalg/leje: Peter Storm pladssalg@nappedam.dk 2571 5476 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 

Havneudvalg: 

Formand Anders Andersen     vibe32d@gmail.com        6154 5874       

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Per Hansen ap.hansen@hotmail.dk 9137 6761 

 Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 Bjarne Østergaard bjoedk@gmail.com                          2146 6754 

 Jens Arne Tams jatams51@gmail.com 2195 1434 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk              2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 5370 1771 

Kasserer Jo Morandin   
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 8637 1490 

Kapsejlads: 

Formand  Lars Forsom     sejler.lars@yahoo.dk                              3031 7515 

Kasserer  Rene Hansen      vi3@os.dk        2886 6322 

Baneansvarlig    Christian Jacobsen   chrskum@gmail.com              2046 2079 

Klubmåler  Per Petersen      perp@lincofood.com                              2260 1459 

Diverse  Poul Lading       aap.lading@dlgmail.dk      2295 2170 

                                                             

Kajakudvalg: 

Formand  Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk    2926 5414 

Kasserer             Aase Hansen                 kasserer@nappedamkajak.dk          6177 2488 

Web                    Jesper Norup                 web@nappedamkajak.dk                  2920 8424         

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

 

Aktivitets– og Festudvalg: 

                               Dorthe & Kjeld Petersen     k-pet@hotmail.dk           2887 1699      

                     Tina og Brian Nielsen Tina.nielsen.smc@gmali.com      6177 0530 

 

 

 

 

Web-master :    Henning Buddig                 henning@thors-web.dk                3025 9822 

 

Lanternen:          Marianne Brenholdt           mariannebrenholdt@gmail.com   6049 8786 
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Nappedam Bådelaug 

Molsvej33 

8410Rønde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vinterdag på Nappedam, så bliver det næsten ikke smukkere. 

                                                                                                                        Foto: Knud Erik Schultz 


