Nr.Ê183Ê47.ÊårgangÊ—ÊOktoberÊ2022

NAPPEDAM BÅDELAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i klubhuset

torsdag

d. 17. november 2022
kl. 19,30
Se indkaldelse på side 3
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AktivitetskalenderenÊ2.ÊhalvårÊ2022/1.ÊhalvårÊ2023:
10.10.2022

Bestyrelsesmøde

kl. 19,00

29.10.2022

Standeren stryges

kl. 12,30

Efterfølgende fællesspisning (medbragt mad)
05.11.2022
07.11.2022

Hjertetræning — varighed ca. 30 min.
Ved flere hold kl. 10,30, kl. 11,00 osv.
Bestyrelsesmøde

kl. 19,00

17.11.2022

Generalforsamling

kl. 19,30

05.12.2022

Bestyrelsesmøde

kl. 19,00

12.01.2023

Foredrag i Nappedam
Peter og Morten/Storm over Atlanten
Bestyrelsesmøde

kl. 19,00

Bestyrelsesmøde
Note 1. Kajakafdelingen og Jolleafdelingen er
inviteret til dialogmøde kl. 19,00
Bestyrelsesmøde
Note 2: Pladsmændene er inviteret til dialogmøde
kl. 19,00
Møde for nye medlemmer
Bestyrelsesmøde
Note 3: Kajakafdelingen er inviteret til dialogmøde
kl. 19,00
Standerhejsning

kl. 19,00

16.01.2023
20.02.2023

20.03.2023

19.04.2023
24.04.2023

06.05.2023

Kl. 10,00

kl. 19,00

kl. 19,00

kl. 19.00

kl. 13,30

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær i efteråret frem til december. Sidste
møde d. 6. december. Se nærmere om arrangementer på hjemmesiden: www.nappedam.dk
Opstart efter sommeren 3. september 2022.
NB strikkerne mødes 2. og 4. tirsdag kl. 14,00 i klubhuset til hyggeligt samvær i efteråret til og
med december, og starter efter sommeren 10. september 2022. Sidste dag i efteråret er d. 13.
december.

Se kajakafd. aktiviteter på Nappedams hjemmeside

HUSKÊHUSKÊHUSK
atÊmeldeÊ
adresse–ÊmailÊogÊtelefonnummerændringer
til
KassererenÊJytteÊGyldenløve/2479Ê7306ÊellerÊkasserer@nappedam.dk
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Indkaldelse til

ORDINÆRÊGENERALFRSAMLING
I klubhuset torsdag d. 17. november 2022, kl. 19.30.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende
år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
6. Valg til bestyrelsen.
Valg af kasserer:
På valg er: Jytte Gyldenløve.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bjarne Knudsen
Henning Buddig
Peter Pedersen (genopstiller ikke)
7. Valg af 1 suppleant. Valg af suppleant sker normalt i ulige år, men som følge af Steen
Jensens udtræden af bestyrelsen, har vores suppleant overtages hans plads.
Valgperioden er derfor denne gang et år.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er:
Marianne Brenholdt.
Eva Bath
Suppleant: Birger Holmgaard (genopstiller ikke)
9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indleverede
forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen.
10. Eventuelt.
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SmåÊsørøvereÊindtogÊNappedam
D 25/6 var der måske nogle Nappedammere,
der blev en anelse nervøse – i hvert fald sås en
stor flok vilde sørøvere indtage havnen, idet de
ledte efter den berygtede Tom Træbens gamle
skat…
For tredje år i træk slog havnens årlige børnedag deltagerrekord med over 50 glade børn og
voksne fra Nappedam i hyggeligt samvær med
hinanden på kryds og tværs af gamle og nye
Nappedam-generationer. Og traditionen tro var
vejrguderne også med os, så scenen var perfekt sat for krabbefangst, optimistjollesejlads,
skattejagt, leg og fællesspisning.
Efter morgenkage i klubhuset blev spandevis af
krabber fanget, så John kunne lave sin blandt
børnene så berømte krabbesuppe – en ret der
bliver set frem til, både pga. hyggen og spændingen i sammen at fange, studere og aflive de
mange kriblende dyr, men også pga. den gode
smag. I år så vi noget nyt: En af de store drenge kunne til de yngres store beundring nok så
sejt holde en levende krabbe inde i sin lukkede mund – se det er et nye søulketrick, I kan øve jer
på! En del krabber slap væk igen med livet i behold ned ad den fine krabbevæddeløbsbane, der
er et evigt hit.
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Mens suppen simrede, strøg børnene afsted i alle retninger på jagt efter sørøverskatten, og jo
længere de kom i jagten, des mere sørøveragtige kom de til at se ud med klap for øjet, tørklæde
om hovedet, skæg og ar. Jørn var også klar med optimistjollerne, så alle sørøvere kunne komme
på havet og få sig en sejltur – nogen sammen med en voksen eller en ny ven, andre alene ved
roret for første gang i deres liv, hvilket altid er en stor oplevelse.
Stor tak for sidst til alle jer, der kom og deltog! Det er virkelig herligt, at både ældre og nye nappedamsejlere med børn og børnebørn vil være med på denne dag. Og tusind tak til alle I frivillige
og hjælpsomme voksne der på den ene eller anden måde gav børnene jeres tid og hjalp med til
at gøre Børnedagen til sådan en dejlig oplevelse for dem. Jeg håber, vi alle ses til børnedag igen
til næste år!
Camilla Storm (C-48)
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Kursus i hjerteredning
Alle medlemmer af Nappedam Bådelaug og Nappedam Vinterbadere tilbydes et
gratis kursus i hjerteredning. Kurset afholdes af hjerteforeningen.
Kurset varer ca. 30 min., og vil foregå i Bådelaugets Klubhus
lørdag den 5. november kl. 10.00
Der er plads til 15 deltagere på hvert kursus. Hvis flere hold, så kl. 10.30, 11.00
osv. Du får tildelt en tid efter tilmelding.
VIGTIGT
Ved tilmelding skal du oplyse navn, telefonnummer og mailadresse samt din alder.
Det forlanger Hjerteforeningen.
Tilmelding sker til Peter Storm ved SMS på nr. 25 71 54 76 eller mail (foretrukne)
formand@nappedam.dk, senest den 21. oktober 2022.

SæsonafslutningÊ2022Ê–ÊStanderenÊnedtages
LørdagÊdenÊ29.ÊoktoberÊkl.Ê12.30
tager vi klubstanderen ned.
Efter en forhåbentlig dejlig sæson på havet
og i Nappedam, vil vi sammen tage standeren ned. Vi vil synge et par sange, og derefter kan de, som har lyst, spise medbragt
mad i klubhuset.
På hjerteligt gensyn
Bestyrelsen
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EnÊsommerhilsenÊfraÊformandenÊ
Hej kære medlemmer af Nappedam Bådelaug.
Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer med
spændende ture og havnehygge.
Vejret i juni var jo ikke så tosset. Juli kunne have være bedre, og så fik vi en fantastisk sommer i august.
I juli var vi med Calypso en tur rundt om Sjælland. For det meste en noget blæsende ”fornøjelse”, men også gode dage ind i mellem. Vi lå bl.a. i byen Lomma, tæt
ved Malmø, i det dejligste vejr. Derfra kunne vi cykle til Lund, blot 10 km, og se den
gamle by og domkirke. Det kan anbefales, når I er på de kanter.
Jeg synes, at vores havn fungerer yderst tilfredsstillende. Den
nye ordning med bom ved slæbestedet har skabt mere ro på
havnen, og bedre parkeringsforhold. Der har kun været ganske
få opstarts problemer. Vi har fået godt 30 nye medlemmer, som
følge af denne løsning. Velkommen til jer.
Vores gæstesejlere roser os for at have en ren og pæn, samt meget hyggelig havn,
så det glæder mig at høre. Samme melding fra de mange gæster i Autocampere.
Vi havde, i det bedst tænkelige vejr, en super standerhejsning med et meget stort fremmøde. Det samme
var tilfældet på vores børnedag og ved grisefesten i
august. Tak til jer som stod for disse arrangementer.
Kajakafdelingen er som altid aktiv. På alle tider af døgnet ser vi de små ”indianere” på vandet, så hyggeligt. De er ved at opføre et midlertidigt indelukke til deres materiel.
Efteråret og vinteren byder på en række aktiviteter. Standeren skal nedtages, vi
skal have generalforsamling, vinterbaderne skal i gang og bådene på land, og meget mere. Hold dig underrettet på hjemmesiden og opslagstavlen.
Vore arbejdsgrupper er i fuld gang med diverse havneprojekter, som vil blive præsenteret, når de er klar til det, og havneudvalget samt arbejdsholdet er ved at trække i arbejdstøjet.
Tak til jer alle.
Peter Storm
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EtÊafÊNappedamÊBådelaugsÊæresmedlemmerÊerÊherÊikkeÊ
mere.
Et af Nappedam Bådelaugs æresmedlemmer,
Willy Ovesen døde d. 23. juli 2022 84 år gammel.
Willy har være meget aktiv på arbejdsholdet, da
havnen blev bygget, og han lavede, i over 40 år,
klubbens blad Lanternen.
Willy nød i mange år, samme med familien, at
sejle i deres 22 fods sejlbåd fra Nappedam.
Desværre blev Willy ramt af demens de sidste
år, og kom på plejehjem, hvor han stille sov ind.
Ære være hans minde.

HD’erneÊ(hjemmedaskerne)
HD’erne er startet op 1. tirsdag i september, hvor Harald meddelte, at han slutter
som tovholder. Af de fremmødte, var der ingen, som ønskede at overtage jobbet,
men man håber, at der kommer, en som vil fortsætte det gode arbejde, som Harald
har lavet. Et stort tak til Harald skal lyde fra de, som så trofast har mødt op.
Sammenkomsterne fortsætter d. 1. tirsdag i måneden frem til og med maj, hvor
man mødes om formiddagen til en kop kaffe.
For at deltage skal man være medlem af Nappedam Bådelaug og være pensionist.

SidsteÊnyt:Ê
NYEÊTOVHOLDERE:
JensÊArneÊTamsÊogÊJohnÊGyldenløveÊerÊdeÊnyeÊtovholdereÊiÊHD’erne.
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BådoptagningÊ2022

Der køres i uge 42 til og med uge 47 fra mandag til fredag kl. 9 – 12 og kun efter
aftale.
Efter uge 47 koster det kr. 500,- og kan kun ske, hvis hensynet til mandskab og
materiel tillader det, det samme er tilfældet, hvis din båd skal kortvarig på land for
reparation i sommerperioden.
Fredag d. 28. okt. og fredag d. 11. november køres fra kl. 9 til 17 efter aftale.
Derudover køres der på følgende lørdage:
den 29. oktober

fra kl. 09.00

den 5. november

fra kl. 09.00

den 12. november

fra kl. 09.00

I klubhuset finder du tilmeldingslister for de 3 lørdage.
Skriv dig på listen for den dag, der passer dig bedst.
For at undgå at bådvognsførerne skal få for meget ventetid imellem optagningerne,
er det ikke længere muligt selv at bestemme optagningstidspunktet. Vi begynder kl.
09.00 og bådene bliver taget op i den rækkefølge, det er hensigtsmæssigt i forhold
til placering og tilgængelighed.
Hvis du ønsker at få din båd på land mandag – fredag, eller har spørgsmål til optagningen i øvrigt, så ring eller send en SMS til pladsmand:

JensÊThomsenÊpåÊtlf.Ê51Ê86Ê91Ê80
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Vedr.:ÊMastecontainerne

Vores mastecontainere er ved at være kaput, og der er nedsat en arbejdsgruppe
som skal komme med forslag til et nyt mastehus.
Gruppens forslag vil blive præsenteret på efterårets generalforsamling, og forhåbentlig vedtaget.
Det bevirker at vi skal have tømt de gamle containere, og den proces starter her i
efteråret.
”Køreplanen” ser ca. sådan ud:
Alt hvad der p.t. ligger i containerne skal tydelig mærkes med navn og plads
nummer.
Mærkesedler til dette formål vil blive hængt op i containerne.
Det skal ske senest 1. oktober 2022. Ikke mærket materiel vil blive smidt væk!
Når vi til næste forår har fået masterne på, og således tømt containerne, vil de
blive fjernet, og arbejdet med at opføre de nye huse påbegyndes. Håber det
kan ske omkring
15. juni 2023. De nye huse skal stå færdige senest 1. oktober 2023.
Hilsen fra
Bestyrelsen og Arbejdsgruppe 2

Enhjørningen

Foto sendt af Peter Storm, som var med, da
ASTRID som lodsbåd og Bjarne som skipper, trak den røde ENHJØRNING til Studstrup for at komme på land og blive rengjort
og istandsat.
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STORM over
Atlanten
Foredrag i Nappedam
Torsdag 12. januar 2023
kl. 19.00

Morten og Peter Storm, nevø og onkel, vil fortælle om deres tur over Atlanten i
januar 2022 i Mortens og Sophies sejlbåd ”Sophie Amalie”.

I foråret 2017 sejlede vi båden fra Egå l Middelhavet via Skotland og Portugal.
Den tur har vi fortalt om. Siden da har båden sejlet med familie og venner i
Middelhavet. I e eråret 2021 sejlede vi den fra Portugal l Gran Canaria, og i
januar 2022 l Sankt Lucia i Caribien. De følgende måneder sejlede Morten
med familie i Caribien.
Vores fortælling starter på Sardinien, hvorfra turen vestpå startede, og slu er
på Trinidad, hvor båden nu ligger, og venter på nye eventyr.
Medlemmer af foreningen Langturssejlere (FTLF) er også inviteret.
Pris kr. 25,- som betales på MobilePay eller kontant ved indgangen.
Og så får du også kaﬀe og kage.
Tilmelding nødvendigt, og kan ske ved henvendelse l Morten (tlf./SMS
50 98 88 52) Peter (25 71 54 76) eller på mail l formand@nappedam.dk
eller ved at skrive dig på listen i klubhuset i Nappedam.
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NytårsturÊ–ÊNytårskur
Ja, det er nu blevet til en hyggelig Nappedam tradition at mødes den første lørdag i
det nye år, og ønske hinanden GodtÊNytår, således også i 2023.
Mød op ved Klubhuset
LørdagÊdenÊ7.ÊjanuarÊkl.Ê10.30.
Derfra vil vi gå en tur i skoven, nyder en lille dram eller to, som Nappedam er vært
for, og så tilbage, for at spise medbragt mad i klubhuset.
Ingen tilmelding, mød blot op.
NB. Marianne og Niels er ”Tovholder” på dette projekt.
Ses
Hilsen
Bestyrelsen

VelkommenÊtilÊnyeÊpladsbrugereÊiÊNappedam

HenrikÊJørgensen

CÊ21

DitteÊKirk

CÊ30

JanneÊDichmann

CÊ46

UffeÊKristensen

CÊ51

JesperÊLøvnes

DÊ45

BoÊBjerregaard

CÊ03

SørenÊWintherÊHansen

EÊ03

StefanÊJensen

CÊ40

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber i må få mange gode oplevelser i
klubben og på vandet.
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ÆndringerÊvedrørendeÊbådpladserÊiÊ2023

TilÊpladsejere.
Har du haft udlejet din plads indeværende år, og selv ønsker at benytte pladsen i 2023, skal du
kontakte mig senestÊ10.ÊdecemberÊiÊårÊgerne før.
Hører jeg ikke noget, vil udleje af plads ske igen, som i indeværende år.
Ønsker du at udleje din plads i 2023, bedes dette meddelt senestÊ10.ÊdecemberÊiÊår.
Du slipper således for havneafgift for 2023, såfremt pladsen kan udlejes.
Husk at udlejning af plads altid gælder for et kalenderår, og vil fortsætte til andet er aftalt.

TilÊlejere.
Ønsker du ikke, at fortsætte dit lejemål, bedes du meddele dette snarestÊog senest 10.Êdecember.
Ønsker du at fortsætte lejemål, skal du ikke foretage dig noget. Vi vil så vidt det er muligt anvise
samme plads som tidligere, men i enkelte tilfælde er dette ikke muligt, ligesom vi kan komme i
den situation, at vi ikke har en plads til udlejning. Det er jo op til den enkelte pladsejer om pladsen skal udlejes. Pladsændring vil fremgå af tavle i forgang, der vil være ført ajour ved standerhejsning 2023.
Vær opmærksom på, at lejeaftalen altid gælder et kalenderår.
EjereÊogÊlejereÊmåÊikkeÊselvÊudlåne/udlejeÊellerÊbytteÊderesÊplads.
Husk ved anskaffelse af anden båd, at kontrollere, om den kan være på pladsen. Der skal være
30 cm. til fendere i bredde, og ligeledes skal båden være indenÊforÊbagpæle. For eks. må en båd
på en 3,5 m plads være 3,20 m i bredde.
Hvis du ønsker at ændre leje til eje når muligheden viser sig, så send en mail til:
pladssalg@nappedam.dk

Jytte Gyldenløve
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ManÊmåÊdaÊhellerÊingenting
Set på molen i Kongebro

HilsenÊfraÊkapsejladsafdelingen
Tirsdagssejladser fortsætter igen i oktober, hvis der er nogle der vil, og starter herefter på en frisk i maj 23.
Der er nye kræfter i udvalget i den nye sæson. De fleste af os har været med i
mange år, jeg selv i 20 år. Jeg vil gerne takke alle dem, jeg har været sammen
med gennem tiden, især Lars Forsom og Rene, som nok har holdt mig ud længst.
Ud over udvalget har Claus Andersen
holdt styr på baner, tider og placeringer
igennem mange år og vil stadig støtte
op om det.
Jeg ønsker alle nye medlemmer i udvalget velkommen og glæder mig over at
sejladserne fortsætter.

Poul Erik Lading
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VINSMAGNING

ÊÊÊMUSIKÊ/ÊSANG

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
&ÊÊTAPAS
INVITATIONÊTILÊENÊHYGGEAFTEN
IÊKLUBHUSET
ONSDAGÊDENÊ1.ÊMARTSÊ2023
VinsmagningÊv/ÊOleÊBundgaard
MusikÊ&ÊsangÊv/ÊSjørn

TapasÊv/ÊNappedamsÊfrivilligÊkokke
Tildmelding:
IndbetalingÊkr.Ê150,00Êpr.ÊpersonÊpåÊmobilepayÊnr.Ê74946ÊogÊduÊerÊtilmeldt.ÊEllerÊkontaktÊtilÊJohnÊGyldenløve.

SENESTÊdenÊ15.ÊjanuarÊ2023
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GrisefestÊd.Ê13.ÊaugustÊpåÊNappedam
En hel fantastisk aften,
blev der spist gris og
lækkert tilbehør. Ca. 75
var mødt op, og vejret
tillod at nogle kunne spise ude.

En stor tak til Frode, Hanne, John, Jytte, Kasper, Stinne og Tove for det store arbejde,
som det er at stå for et sådan arrangement.
Foto: Marianne Brenholdt

16

HejÊAlleÊNappedammere
DerÊerÊsøndagsfrokostÊflg.ÊDatoerÊkl.Ê12.00
6.ÊnovemberÊ2022
27.ÊnovemberÊ2022
11.ÊdecemberÊ2022
8.ÊjanuarÊ2023
22.ÊjanuarÊ2023
12.ÊfebruarÊ2023
26.ÊfebruarÊ2023
12.martsÊ2023
26.ÊmartsÊ2023
16.ÊaprilÊ2023

ErÊduÊevt.ÊinteresseretÊiÊatÊdeltage,ÊsåÊskrivÊdinÊe-mailadr.
påÊopslagetÊvedÊopslagstavlen,ÊsåÊsenderÊjegÊenÊhuskerÊ
ugenÊopÊtilÊarrangementet.
Vh
JohnÊGyldenløve
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StanderhejsningÊd.Ê7.ÊmajÊ2022
En skøn forårsdag
med solskin
gik standeren til
tops.

Mange var mødt op og formanden sagde et
par bevingede ord og vores sange blev sunget og Erling Andersen ledsagede med harmonikaen.
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Standeren var sat, både ved klubhus og jolle og kajakafd.
Ved klubhuset var det Jens Thomsen og Bent Kjeldsen,
mens de 2 fremmødte børn klarede standeren ved jolle– og
kajakafd.

Derefter blev der serveret flæskestegssandwich, lavet af John Gyldenløve og hans team, og de smagte helt fantastiske.
En rigtig god start på sæsonen.
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RynkebyÊcykelholdÊkomÊforbi.
D. 11. juni gjorde Rynkeby
cykelhold holdt i Nappedam på
deres træningstur. Her blev der
sørget for at tørst og sult blev
stillet inden turen fortsatte.

Foto: John Gyldenløve

NappedamÊstrikkerneÊ(had’erneÊ-ÊhårdtÊarbejdendeÊdamer)
Har du lyst til at mødes med os fra Nappedam 2. og 4. tirsdag i måneden, og er du
eller din ledsager medlem af Nappedam Bådelaug, så mød op i klubhuset .
Det er ikke en klub, men en mulighed for hyggelig sammenkomst. Vi starter 2. tirsdag i september og slutter 4. tirsdag i maj. Vi mødes kl. 14 –16, hvor vi får en kop
kaffe og vi skiftes til at have kage med. I december holder
vi julefrokost og i maj slutter vi sæsonen med sommerfrokost.
Har du lyst, så kom og vær med.
Hilsen Marianne Brenholdt
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NappedamÊjolleafdelingÊ2022
Hermed en lille beretning om sæsonen 2022 i jolleafdelingen. Sæsonen startede i slutningen af marts
med svømme- og vælteprøver i
Ebeltoft svømmehal. Herefter blev
jollerne taget frem fra vinterhiet i jollehuset og vores daværende
“formand” Klaus sørgede for en tiltrængt oprydning af diverse udstyr.
Vores følgebåd “Bella” fik service,
så vi nu har to gode og stabile følgebåde.
I løbet af foråret måtte vi desværre
erkende at flere medlemmer havde
tabt interessen for sejlads eller ønskede at flytte til en anden klub, så
antallet af aktive medlemmer var en overgang kun tre. I samme forbindelse stoppede Klaus i klubben.

Heldigvis har vi fået nye medlemmer efter sommerferien, så vi nu er 6 aktive jollebørn. Det er trods alt en forøgelse på 100%, det synes vi er helt godt :). Vi ser dog
stadig gerne flere medlemmer, så kender du et barn, der kunne tænke sig at prøve
jollesejlads, så kom endelig forbi.
Vi er normalt på vandet hver mandag i tidsrummet 17:30 - 20:00, dog lukker vi ned
for vinteren omkring 1. oktober, afhængig af vejret.
Næste sæson er ikke planlagt endnu, men vi håber at kunne starte op tidligere på
året med nogle teoriaftener indtil det bliver muligt at komme på vandet.
På vegne af jolleafdelingen
Jesper Pape Larsen
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ArbejdsholdetÊ2022

Som alle de tidligere år, blev arbejdsholdet inviteret til frokost lørdag d. 9. april
2022.
Damerne havde lavet nogle lækre små retter, som herrerne nød og var meget begejstret for.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor snakken gik og forårets udførte arbejder også blev besigtiget.
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2022Ê

ForårsÊisætningÊafÊbådene.
Der er travlhed på havnen.
Lige nu, i slutning af april, er der gang i isætningen af de mange både, som er blevet vasket og
poleret, så de skinner i forårssolen.
Her er Irma og Benny’s Lady ved at blive sat i.
En skøn tid på havnen.

Foto: Irma Nielsen

ForåretÊ2022
HD’erne mødte op for at få de nyindkøbte
bord-bænkesæt for efterfølgende at nyde
en kop kaffe mens forårssolen skinnede.

Foto: Peter Storm
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NBÊStrikkerne
holdt afslutning for vintersæsonen med vin, skinke- og ostesmagning og foredrag.
15 damer var mødt forventningsfulde op til nogle hyggelige timer, hvor Michael
Magnusson fortalte om italienske vine, lækkert kødpålæg og syltet tilbehør. Der var
nok af lækkerier af det hele og dagen var afgjort vellykket.

Foto Marianne Brenholdt
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NBÊStrikkerneÊpåÊudflugtÊd.Ê22.ÊmartsÊ2022

Der var udflugt til Ørum Kirke ved Væth, hvor et af Nappedams medlemmer, Anne Marie Reggelsen er ansat som graver og kirketjener.
Anne Marie gav en rundvisning i kirken, som stammer tilbage fra omkring år 1000. Her hørte vi
om bl.a. alteret, som for nyligt er blevet sat meget flot i stand.
Der efter var der rundtur omkring kirkegården, som er meget smukt holdt. Også her kunne Anne
Marie fortælle mange historier på en god og underholdende måde.
Efter denne interessante tur rundt i den meget flotte natur, som Ørum kirke ligger i, drak vi vores
medbragte kaffe og Kirstens fantastiske lækre franske vafler. En dejlig tur i godt vejr.

Tekst og foto: MB
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Organisationsoversigt
NappedamÊBådelaug,ÊMolsvejÊ33,Ê8810ÊRønde
Funktion:

Navn:

Telefon:

Mail:

Formand

Peter Storm

25 71 54 76

formand@nappedam.dk

Kasserer

Jytte Gyldenløve

24 79 73 06

kasserer@nappedam.dk

Sekretær

Anne Birthe Kajhøj

25 26 41 99

annebirthe51@gmail.com

Næstformand

Bjarne Knudsen

20 80 33 20

strandvejen216@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Henning Buddig

30 25 98 22

henning@thors-web.dk

Bestyrelsesmedlem:

Peter Pedersen

28 44 55 96

peter-pedersen@outlook.com

Bestyrelsessuppleant

Poul Erik Lading

22 95 21 70

pouleriklading@gmail.com

Pladsmand

Bent Kjeldsen

61 74 75 01

bentkjeldsen@yahoo.dk

Pladsmand

Jens Thomsen

51 86 91 80

jet2@ma-net.dk

Optagning og isætning

Jens Thomsen

51 86 91 80

jet2@ma-net.dk

Servicemedarbejder

John Gyldenløve

20 26 49 98

gylden-loeve@mail.tele.dk

Pladssalg/-leje

Jytte Gyldenløve

24 79 73 06

pladssalg@nappedam.dk

Formand

Per Hansen

93 80 36 46

ap.hansen@hotmail.dk

Havneudvalg

Peter Udsen

24 22 22 90

peter.udsen@mail.dk

Havneudvalg

Knud Nielsen

40 10 77 07

elek@tnik.dk

Havneudvalg

Bjarne Knudsen

20 80 33 20

strandvejen216@hotmail.com

Havneudvalg

Anders Andersen

61 54 58 74

vibe32@gmail.com

Havneudvalg

Jens Thomsen

51 86 91 80

jet2@ma-net.dk

Havneudvalg

Henning Madsen

29 37 18 49

hetho@live.com

Sikkerhedskoordinator Henning Madsen

29 37 18 49

hetho@live.com

ØvrigeÊorganisation:

Havneudvalg:

Miljø-og
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Jolleafd., formand

Jesper Pape Larsen 23 83 45 35

jesper@papelarsen.dk

Jolleafd., kasserer

Anne Birthe Kajshøj 25 26 41 99

annebirthe51@gmail.com

Jolleafd., træner

Casper Sørensen

21 68 76 95

kasper@friheden.dk

Kapsejlads, formand

Thomas Nyvang

6139 4579

thomasnyvang@gmail.com

Kapsejlads, kasserer

Henrik Jæger

2334 4129

henrik.jaeger@gmail.com

Kapsejlads

Mikkel Nybroe

2333 4359

Mikkel@jlmteknik.dk

Kajakafd., formand

Jørgen Damgaard

51 40 92 50

formand@nappedamkajak.dk

Kajakafd., kasserer

Hans Block

23 98 92 41

kasserer@nappedamkajak.dk

Kajakafd., Web

Jesper Norup

29 20 84 24

web@nappedamkajak.dk

20 26 49 98

gylden-loeve@mail.tele.dk

30 25 98 22

henning@thors-web.dk

Køkkenansvarlig

John Gyldenløve

Aktivitets– og Festudvalg: p.t. ingen
Web-master :

Henning Buddig

Lanternen:

Marianne Brenholdt 60 49 87 86

mariannebrenholdt@gmail.com

Valgt revisor

Marianne Brenholdt 60 49 87 86

mariannebrenholdt@gmail.com

Valgt revisor

Eva Baht

kontakt@evabaht.dk

40 42 52 98

DeadlineÊforÊLanternenÊ2023
ÊÊÊ1.ÊmartsÊ2023ÊÊ-ÊÊforventesÊleveretÊ3ÊugerÊefter
15.ÊseptemberÊ2023ÊÊ-ÊÊforventesÊleveretÊ3ÊugerÊefter
IndlægÊtilÊLanternenÊmodtagesÊmegetÊgerne,ÊogÊmegetÊgerneÊindenÊ
denÊsidsteÊdagÊforÊdeadline.
HuskÊbladetÊbliverÊikkeÊbedre,ÊendÊIÊgørÊdetÊtil.Ê
VenligÊhilsen
Redaktøren
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Afs.
Nappedam Bådelaug
Molsvej 33
8410 Rønde

Først en halv time på den ene side og
så en halv time på den anden.

Foto: Mads Holmen Andersen og Kim
Quist Nielsen
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