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NappedamsÊBådelaug 
Bestyrelsen 2022: 
Fra v. mod h.: Bestyrelsesmedlem Poul Erik Lading, formand Peder 
Storm, næstformand Bjarne Knudsen, sekretær Anne Birthe Kajhøj, be-
styrelsesmedlem Ditte Kirk, kasserer Jytte Gyldenløve, indsat i øverste 
højre hjørne bestyrelsesmedlem Knud Nielsen. 

Nr.Ê184Ê48.ÊårgangÊÊMartsÊ2023 
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AktivitetskalenderenÊ1.Êhalvår/2.ÊhalvårÊ2023:  
19.04.2023 Møde for nye medlemmer 

24.04.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

           Note 3: Kajakafdelingen er inviteret til dialogmøde 

                          kl. 19,00 

06.05.2023 Standerhejsning          kl. 13,30 

17.06.2023 Børnedag i Nappedam         kl.   9,30 

12.08.2023 Grisefest i klubhuset          kl. 18,30 

21.08.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

18.09.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

09.10.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

28.10.2023 Standeren stryges. Efterfølgende fælles spisning (medbragt mad)  kl. 12,30 

13.11.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

16.11.2023 Generalforsamling          kl. 19,30  

11.12.2023 Bestyrelsesmøde          kl. 19,00 

 

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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NytårsÊhilsenÊfraÊformanden 
JanuarÊ2023 
 
 
ViÊharÊlagtÊ2022ÊbagÊos,ÊogÊerÊklarÊtilÊnyeÊspændendeÊ
udfordringer,ÊhvorÊviÊforhåbentligÊnårÊfremÊtilÊenÊrækkeÊ
godeÊløsninger. 
 
ForÊtoÊårÊsidenÊhavdeÊviÊdenÊmildesteÊjanuarÊmåltÊnogenÊsinde.Ê
DenÊrekordÊbliverÊmåskeÊslåetÊiÊår.ÊDenÊhøjesteÊtemperaturÊ
måltÊenÊ1.ÊjanuarÊiÊårÊvarÊpåÊoverÊ12Êgrader.ÊEnÊnyÊrekord. 
 

 
 
2022ÊvarÊogsåÊåret,ÊhvorÊCoronaÊrestrik onerneÊforsvandtÊiÊDanmarkÊogÊdetÊmesteÊafÊ
Europa.ÊDejligtÊatÊviÊigenÊkanÊmødesÊunderÊnormaleÊomstændigheder.ÊViÊhavdeÊdaÊog-
såÊenÊlangÊrækkeÊrig gÊgodeÊarrangementerÊiÊNappedamÊhenÊoverÊåret,ÊmedÊflotÊ l-
slutning.ÊTakÊforÊdet,ÊogÊladÊosÊgentageÊdetÊiÊår. 
 
SåÊfarvelÊogÊtakÊ lÊ”Mu er”ÊherÊ! 
 
 
 
 

BestyrelsenÊharÊfåetÊtreÊnyeÊmedlemmer,ÊligesomÊderÊerÊkommetÊnyeÊformændÊiÊ 
Jolleafdelingen,ÊKajakafdelingenÊogÊKapsejladsafdelingen. 
 
VelkommenÊ lÊjerÊalle,ÊogÊtakÊ lÊdeÊfratrådteÊmedlemmerÊforÊjeresÊstoreÊindsats. 
 
 
VoresÊnedsa eÊarbejdsgrupperÊarbejderÊfli gt.ÊDerÊerÊstorÊmødeÊak vitetÊomkringÊoprensningÊafÊhav-
nen,ÊnyeÊbroer,ÊnytÊmolehoved,ÊnytÊmastehus,ÊbetalingssystemÊforÊel,Êmiljøsta on,ÊenergiÊop mering,Ê
nyÊhjemmesideÊm.m.ÊReferaterÊvilÊløbendeÊkunneÊsesÊpåÊhjemmesiden. 
HavneudvalgetÊogÊArbejdsholdetÊerÊiÊfuldÊsvingÊmedÊatÊrenovereÊhavnen,ÊsåÊogsåÊstorÊak vitetÊpåÊdenÊ
front. 
VoresÊgæveÊpladsmændÊogÊderesÊhjælpereÊharÊfåetÊbådeneÊfintÊpåÊland,ÊogÊindenÊlængeÊskalÊdeÊ lbageÊiÊ
detÊvådeÊelement,ÊogÊenÊnyÊsæsonÊerÊiÊgang. 
TakÊ lÊjerÊalleÊforÊetÊgodtÊstykkeÊarbejde,ÊogÊetÊstortÊengagement. 
 
PasÊgodtÊpåÊjerÊselv,ÊogÊpasÊgodtÊpåÊhinandenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 
PeterÊStormÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 

 
GodtÊNytårÊÊ 
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BådÊisætningÊ2023 
 

Der sættes både i vandet fra uge 13, mandag den 27. marts. 

På hverdage (mandag-fredag) kl. 9 – 12, og kun efter aftale.  

 

Vi forbeholder os ret til at koordinere isætning, så der som minimum søsættes 

3 både pr. dag. 

Vi sætter både i på følgende lørdage fra kl 09.00. 

22. april 

29. april  

13. maj  

 

Tilmeldingslister for de 3 lørdage, ligger indenfor døren på bordet i klubhuset.  

Skriv dig på listen for den lørdag, der passer dig bedst. 

 

Bemærk,ÊviÊholderÊfriÊiÊPåskenÊ6/4ÊtilÊ10/4ÊogÊSt.ÊBededagÊ5/5Ê 
 

HUSK 

 

Ingen både (bortset fra joller og kajakker) og stativer må ligge på land efter denÊ20.ÊmajÊog sejl-
sæsonen ud (til mandag i uge 42). 

VIGTIGT 

 

Hvis dit bådstativ skal opbevares i stativgården, skal det efter isætning pakkes sammen og alle 
bevægelige dele skal surres fast, så de ikke kan bevæge sig eller falde af når stativet skal flyttes 
til stativgården. 

 

Er stativet tydeligt mærket med pladsnummer og telefonnummer, vil vi køre stativet i stativgården 
til opbevaring. 

Vi har begrænset plads til opbevaring, så stativer der ikke er tydeligt 
mærket, blive skrottet til efteråret.  
 

Hvis du ønsker at få din båd i vandet mandag – fredag, eller du har spørgsmål vedr. isætning, så 
ring eller send en SMS til pladsmand: 

  

JensÊThomsenÊpåÊtlf.Ê5186Ê9180 
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InfoÊvedr.ÊBådstativer. 
 

Bestyrelsesmøde d. 16. 01. 2023 

Der er stativer på land, som ikke opfylder almindelige sikkerheds normer, og andre er ikke egnet 
til at bruge i relation til vores optager vogn. 

MØDE: En bestyrelsesrepræsentant vil sammen med pladsmændene gennemgå alle stativer, og 
udpege de, forhåbentlig få, som ikke kan godkendes. 

For at mindske risiko for uheld og lette arbejdsgangen ved op og isætning af både, vil der blive 
foretaget et eftersyn af bådstativer medio februar 2023.  

Bådejere hvis stativer ikke kan godkendes, vil blive orienteret ved isætning forår 2023.  

Kasserede stativer skal fjernes fra havnen senest d. 20. maj 2023. 

StanderhejsningÊÊLørdagÊdenÊ6.ÊmajÊkl.Ê13.30 
 

Sidste år havde vi et fantastisk vejr til vores Stan-
derhejsning, og mere end 100 fremmødte.  

Det håber, og tror, vi også vil være tilfældet i år, 

så lad os samme hejse Dannebrog mod en blå 
himmel. 

Så programmet ser sådan ud: 

 

En lille tale 

Fællessang akkompagneret af harmonika 

Standerhejsning ved Klubhuset 

Fællessang 

Standerhejsning ved Jollehuset 

 

Derefter vil John, med hjælpere, byde på en 
BURGER. 

Dertil en øl / vand eller et glas vin (mere kan kø-
bes) 

 

Kl. 18 00 har John tændt grillen, som vi alle kan bruge til medbragt mad, og således få en god 
start på en hyggelig aften, og en herlig sejlsæson.      

 
 Hilsen Bestyrelsen og John 
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NappedamsÊStrikkerÊ(HAD’erne) 
holdt d. 13. december julefrokost. 

I år blev vi sat i stævne på Rønde Vandrehjemmet, hvor solen skinnede og vi hav-
de en skøn udsigt over Aarhusbugten. 

Vi fik serveret en meget lækker buffet. 

Der blev sunget og der var pakkespil, og efter nogle hyggelige timer, kunne vi øn-
ske hinanden en god jul og godt nytår, og på gensyn i 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           

      

 Foto:  Lisbeth Bagge 
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NappedamÊBådelaugsÊbestyrelsenÊ2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand Peter Storm                             Næs ormand Knud Nielsen          Kasserer Jy e Gyldenløve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretær Anne Birthe Kajhøj                Bestyrelsesmedlem Poul Erik    Bestyrelsesmedlem Di e Kirk 
       Lading  
 
 

 

 

 

 

 

      Servicemedarbejder  Pladsansvarlig     Pladsansvarlig 
      John Gyldenløve          Jens Thomsen                Bent Kjeldsen      
 

Bestyrelsesmedlem Knud Nielsen    
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Dette skilt møder du på havnen i Nappedam, og det skal respekteres. 
 
Vi har vedtaget følgende regler: 
 

Det kræver medlemskab af Nappedam for at få sin båd op, eller i, fra havnen. 
 
Optagning og søsætning sker udelukkende med havnens vogn og traktor be-

tjent af havnens pladsmænd. Kontaktoplysninger på dem finder du på hjem-
mesiden. 

 
Hvis et medlem har sin båd på en trailer/vogn, og selv kan håndtere den i slæ-

bestedet med egen bil, vil det være tilladt. 
 

Hver bådejer har en bådoptagning og en søsætning om året indeholdt i sin hav-
neafgift. Skal båden yderlig på land/i vandet koster det ekstra. Kontakt plads-
mænd herom. 

 
Datoer og retningslinjer for optagning og søsætning opdateres hvert år. Se 

hjemmesiden herom. 
 

Hvis du som medlem har en båd i vandet, der skal køres væk fra havnen, og 
således løftes på en lastbil er proceduren den: 

Havnens pladsmænd SKAL kontaktes, og de flytter båden fra havet til grusbe-
lagte areal. Her stilles båden i stativ, eller lastbil henter den direkte fra båd-
vogn. 

Helt tilsvarende, hvis du som medlem kommer med en båd på lastbil. Plads-
mænd SKAL kontaktes i god tid. Så bliver båden sat i stativ på grusbelagte 
areal, og derfra flyttes den i vandet med havnens vogn og traktor.  

 
Havnens vogn er dimensioneret til et løft på max. 15 t, og slæbestedet har en 

max. bredde på 4 meter. Både der er større end disse begrænsninger henvi-
ses til optagning /søsætning i andre havne. 

 
 
 Bestyrelsen 
 1. februar 2023 

OBS! 
OptagningÊogÊsøsætningÊafÊbådeÊmedÊmobilÊkranÊerÊforbudt. 

VoresÊKajanlægÊerÊikkeÊdimensioneretÊtilÊatÊtageÊdetÊstoreÊtrykÊderÊkom-
merÊfraÊmobilkranen. 

SeÊmereÊheromÊpåÊvoresÊhjemmesideÊwww.nappedam.dk 
Bestyrelsen 
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MødeÊforÊnyeÊmedlemmer. 
 

 

 

 

 

På vegne af Bådelaugets bestyrelse vil jeg gerne invitere dig til møde for nye medlemmer. Det 
foregår i klubhuset 

                                     Onsdag d. 19. april 2023, kl. 19.00. 

 

På mødet vil repræsentanter fra bestyrelsen samt vores pladsmænd, og antagelig repræsentan-
ter fra de forskellige udvalg, samt vores køkkenansvarlige, orienterer om bl.a. følgende emner: 

 

Bådelaugets historie og organisering. 

Vagtordning  

Forsikringsordning. 

Køb, salg og leje af pladser. 

Optagning og søsætning. 

Mastekran og mastecontainere. 

Afrensning og bundmaling. 

Brug af klubhus og køkken. 

Diverse sociale aktiviteter. 

Nøglebrik og standere (flag) 

Kapsejlads 

Og meget andet. 

 

Vi håber du har lyst til at deltage hvor du vil møde nuværende, eller kommende, sejlervenner. 
Bådelauget vil være vært ved en kop kaffe eller te. 

 

Tilmelding til mødet bedes ske på formand@nappedam.dk senest mandag d. 17. april 2023. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Storm 



 10 

TreÊnye,ÊogÊspændende,ÊtiltagÊiÊløbetÊafÊiÊår. 

Farvel til de nedslidte og gamle containere hvor vi har opbe-
varet master gennem rigtig mange år. 

Velkommen til et flot nyt mastehus. 

Arbejdsgruppe 2 har arbejdet med projektet de sidste par 
år, og på sidste generalforsamling blev det besluttet, at op-
gaven kan igangsættes. Det sker så i løbet af sommeren, 
og forhåbentlig er der også til denne opgave flittige frivillige, 
hænder. Der er forhandlet gode priser hjem, så vi forventer 
at hele opgaven kommer til at koste ca. kr. 225.000, - 

Farvel til den hjemmeside som de sidste 10 år har givet os 
en lang række nyttige informationer, men som vi nu synes 
skal friskes lidt op. Tak til Henning for et stort arbejde som 
web. Master gennem disse år. 

Arbejdsgruppe 5 har nøje analyseret og undersøgt forholde-
ne omkring en ny hjemmeside, og har sammen med besty-
relsen haft Web. møder med selskabet ”Min Forening”, og 
firmaet ”MemberLink”. Kajakafdelingens hjemmeside er gen-
nem ”MemberLink”, som også er den platform vi vil skifte til. 
Derved får hele Bådelauget en fælles hjemmeside, i et let 
forståeligt design. 

Indtil den nye hjemmeside er helt ”oppe og køre”, fortsætter den gamle naturligvis. Skiftet vil an-
tagelig ske i løbet af sommeren. Hovedkræfterne bag den nye er Michael og Camille, sidstnævn-
te bliver nye web. Master. Det betyder samtidig farvel til Appen ”Min forening”, som aldrig rigtig 
er blevet brugt. Det siger måske mere om brugerne end om appen, men tænker det hænger 
sammen. 

Farvel til Havnepengekuverterne, og velkommen til den digitale betalingsløsning. Fra i år skal 
gæstesejlere og gæster i Autocampere betale med betalingskort eller MobilePay. En let og smart 
løsning, som også gør det lettere for vores kasserer. Vi har indgået en aftale med firmaet Tally-
key. De har et betalingssystem ”tallyweb”, som vi får stillet gratis til rådighed. 

Næste ”step” forventer vi, bliver to nye el standere ved 
Autocamperne, så de fra næste år kommer til at betale 
for deres el forbrug. 

Og endelig, måske om to-tre år, får vi nye betalingsstan-
dere på hele havnen, så alle kommer til at betale for de-
res elforbrug, jfr. vores diskussion, og beslutning, på sid-
ste generalforsamling.  

 

Hilsen Bestyrelsen 
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Vedr.:ÊEl-forbrugÊogÊEl-afregning 
 

Retningslinjerne er: 

Du skal have Bi-måler, hvis du forbruger el i vinterperioden (fra mandag i uge 42 til 
15. april), og din båd ligger i vandet. 

Hvis du forbruger El i vinterperioden, mens din båd står på land, skal du have bi-
måler på i perioden fra optagning til isætning. Brug af el-værktøj mens du arbejder 
på båden er dog tilladt. 

I sommerperioden (fra isætning til mandag i uge 42) når båden ligger i vandet, må 
båden kun være tilsluttet el på broen, NÅR du opholder dig i båden, eller færdes 
på havnen. Forlader du området SKAL stikket trækkes ud. Ønsker du permanent el 
tilsluttet, skal du have en bi-måler, jfr. vores havnereglement.  

Ligeledes skal du have bi-måler, hvis du oplader elmotorer, i båd eller bil. 

Dog skal medlemmer med fast adresse i Nappedam have bi-måler på hele året, jfr. 
vores havnereglement. 

Vigtigt: 

Din bi-måler skal aflæses når din båd kommer i vandet, og tallet oplyses til Plads-
mand eller kasserer. 

Ligger din båd i vandet, skal du selv aflæse måleren omkring den 15. april, og op-
lyse tallet til havnens kasserer. 

El afregnes i løbet af maj måned. 

Fastboende på havnen afregner også el ved årsskifte. 

Det koster kr. 100,- om året for leje af en bi-måler, og i år 2023, er afregningsprisen 
kr./kw 4,00. 

Hvis du ønsker at leje en bi-måler, så kontakt Pladsmand eller kasserer. 

Det koster kr. 250,- i depositum for at leje en bi-måler. Der tilbagebetales kr. 200,- 
når måleren tilbageleveres. 

 

Hilsen 

Bestyrelsen 

1. februar 2023 
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KæreÊbørnÊ–ÊsmåÊsomÊstoreÊ–ÊmedÊtilknytningÊtilÊNappedam 
TagÊjeresÊforældreÊogÊbedsteforældreÊiÊ
håndenÊogÊkomÊtil 

BØRNEDAGÊIÊNAPPEDAM 
LØRDAGÊD.Ê17.ÊJUNIÊ2023ÊKL.Ê9.30ÊTILÊCA.Ê

13.00 
 

        Vi skal lege, hygge og have det sjovt sammen,  
        så vi kan lære hinanden bedre at kende. 

  
Kl. 9.30 mødes vi i klubhuset, hvor Nappedam giver et stykke kage 

til jeres medbragte drikkevarer. Så skal vi fange krabber og lave 
krabbevæddeløb, på opgaveløb, pjaske, grine og blive våde, finde 
fine muslingeskaller, prøve en optimistjolle og koge suppe på de 

krabber, vi selv har fanget.   
 

Ca. kl. 12.00 smager vi på suppen og nyder derudover egen medbragt mad og drikke.  
 

Vi håber at se rigtig mange glade sejlerbørn og -børnebørn.  
Hvis du og dine voksne ønsker et stykke kage,  

skal I melde jer til hos Camilla Storm på tlf./sms 22679343 senest d. 12/6 – ellers møder I bare 
op.   

         

          Glade sejlerhilsner fra Camilla (C-46) 

 

VelkommenÊtilÊnyeÊpladsbrugereÊiÊNappedam 
 
 
Niels Jørgen Bækdal  A-17 

Maria Dyreborg-Tversland C-07 

Troels Madsen   A-12 

Helle Vibeke Frydkær  D-27 

Anders Madsen   D-05 

 

 
Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må få mange gode oplevelser i 
klubben og på vandet. 
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Nytårstur/Nytårskur  
D. 7. januar 2023 

Mange af Nappedams medlemmer var mødt op til den årlige tur i Ringelmoseskoven . Desværre 
var vejret ikke med os, men alligevel havde mange trodset regnen og tog med på traveturen. 

Efterfølgende mødtes vi i Nappedams klubhus med vores medbragte med, og her var flere stødt 
til, og det blev til nogle hyggelige timer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos:MB 
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D.19.10.2022 besøg på lodsbådene i Aarhus Havn 
HD’erne besøgte Frans og John’s arbejdsplads, hvor de fik en spændende og interessant rund-
visning på Hermes og Aros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto: NB 
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HD’erne 

 

Var på besøg hos Beredskabstjenesten Rønde først i september, hvor Peter Pe-
dersen viste rundt. 

Det blev til nogle hyggelige timer med en meget interessant rundvisning og god 
fortælling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John Gyldenløve 
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Generalforsamlingen Nappedam Bådelaug 2022 
blev afholdt  d. 17. november. 

63 medlemmer var fremmødt + 2 
fuldmagter. 

Generalforsamlingen blev afholdt i 
god ro og orden med Henning Mad-
sen som dirigent.  Som det har kun-
net læses i referatet på opslagstav-
len, var der flere forslag, som fik en 
god og saglig behandling, der var 
udskiftning i bestyrelsen, da nogle 
fratrådte,  

 

men heldigvis var der nye, som ønskede at 
gøre et stykke arbejde i bestyrelsen, så der 
var gang i stemmesedlerne.  

 

 

Som nye til bestyrelse blev Knud 
Nielsen og Gitte Kirk valgt, og be-
styrelsessuppleant blev Jesper Pa-
pe. 

 

 

 

 

Foto: MB 
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HD’erneÊjulekomsammen 
 
Efter at have sat juletræ med lys op foran klubhuset kunne HD’erne mødes til jule-
frokost indendøres. 

Dagens chefkok var Jens Arne, som havde nogle hjælpere, og de havde forstået at 
kræse op for ’mænnerne’. 

Der var blandt andet sild og fiskefileter, tarteletter med høns og asparges, ost, og 
ikke at forglemme øl og snaps.  

Til slut kaffe og hjemmebagte småkager. 

Det blev til nogle hyggelige timer, inden der blev taget afsked. 

Tak til tovholderne for en hyggelig dag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Knud Nielsen 

 

 

 

 

Smut du nu 
bare hjem på 
sofaen lidt, 
makker.  

Hun er først 
klar om et par 
uger. 
 

 

Lånt af P.J. Rigby 
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STORM OVER ATLANTEN 
Torsdag den 12. januar 2023 var der foredrag i Nappedam. 

Formanden og hans nevø — Peter og Morten Storm fortalte om deres og deres 3 
venners tur fra Egå via Middelhavet og Gran Canaria over Atlanten til De vestindi-
ske Øer. John Gyldenløve bød velkommen til de ca. 80 var fremmødt til en god og 

underholdende aften med to gode fortællere, dejlige fo-
tos og kaffe med wienerbrød. Utroligt så hurtigt de 3 ti-
mer gik, og utroligt hvad man får for 25,- kr. Tak for en 
god aften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos: 

MB 
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GRISEFEST 
 

 
 
 

For alle Nappedammere 
Lørdag den 12 august 2023 kl. 18.30 

 
Der serveres grillstegt pattegris 

og grillstegt lam med flødekartofler og salat 
 

Drikkevarer og godt humør kommer du selv med. 
Bemærk alle med tilknytning til havnen er velkomne. 

 
Pris pr. kuvert KUN 150,00 Kr. 

 
                                         Mvh. Hanne & Frode – Jytte & John 
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Forslag l Lanterne og hjemmesiden. 

 

NytÊMasteskur. 
Da vores nuværende masteskur, (gamle containere) har meget begrænset levetid er det blevet 
besluttet at vi skal have nye. Masteskure i Egå og Kaløvig er identiske og vi vil opfører denne 
model i Nappedam. 

DenÊ15.ÊmajÊskalÊvoresÊnuværendeÊmasteskureÊværeÊtømt.Ê
ALTÊderÊerÊefterladtÊvilÊbliveÊbortskaffet. 
 

 

 

 

Tidsplanen ser sådan ud. 

12 April- 15 maj  Oprydning omkring gamle container og klargøring af området. 

15 Maj - 1 juni Nedtagning af gammelt tag+ Afmontere el +Fjerne ikke metal dele. 

Alt der er efterladt vil blive bortskaffet. 

1 Juni - 10 juni Bortskaffelse af gamle masteskure. (gammelt jern til genbrug) 

10 juni - 23 juni Planering af område og nedstøbning af galger 

Ferie pause 

7 August - 1 september  Montering og færdiggørelse af Nyt masteskur. 

Medio September indvielse. 
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fortsat 

MasteskuretÊlaverÊikkeÊsigÊselvÊderforÊskalÊderÊarbejdskraftÊtil. 
 
Opførelsen er et delvis selvbyggeprojekt med færdige stålspær. Vi skal derfor bruge hjælp. Der 
vil i klubhuset blive ophængt lister hvor I kan skrive jer på til en dag eller to hvor du kan hjælpe 
med. Du kan ud fra tidsplanen se hvor vi ca. er i arbejdsgangen. 

Vi har allerede de første dage klar. Alle dage vil i starten være fra 16-20 

 

De første dage er : 12. april + 19. april + 26. april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så se allerede nu i masteskuret om du har glemt noget og se også mellem og omkring inden 
græsset bliver for højt om du lige har en vigtig kaleche bøjle eller en stativdel liggende. 

Alt der ikke er sikker mærket og fjernet vil blive bortskaffet.    

Mvh 

Masteskur og Materielgård gruppen 

Mads Holmen  
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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:  Poul Erik Lading 22 95 21 70 pouleriklading@gmail.com   

Bestyrelsesmedlem:  Ditte Kirk   26 32 42 73 ditte_kirk@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  Knud Nielsen  40 10 77 07 elek@tnik.dk 

Bestyrelsessuppleant: Jesper Pape  23 83 45 35  jesper@papalarsen.dk 

 

ØvrigeÊorganisation: 

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  

  

Havneudvalg: 

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   Henning Madsen  29 37 18 49 hetho@live.com 

 

Miljø-og 

Sikkerhedskoordinator Henning Madsen  29 37 18 49 hetho@live.com      
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Jolleafd., formand   Jesper Pape Larsen  23 83 45 35 jesper@papelarsen.dk 

Jolleafd., kasserer  Anne Birthe Kajhøj   25 26 41 99      annebirthe51@gmail.com 

Jolleafd., træner  Casper Sørensen  21 68 76 95 kasper@friheden.dk 

 

Kapsejlads, formand  Thomas Nyvang 61 39 45 79 thomasnyvang@gmail.com  

Kapsejlads, kasserer  Henrik Jæger  23 34 41 29 henrik.jaeger@gmail.com  

Kapsejlads   Mikkel Nybroe        23 33 43 59 Mikkel@jlmteknik.dk 

 

Kajakafd., formand  Michael Frandsen  61 30 83 13 formand@nappedamkajak.dk 

Kajakafd., kasserer           Karin Ahlgren              23 47 88 04     kasserer@nappedamkajak.dk   

Kajakafd., Web                  Jesper Norup    29 20 84 24       web@nappedamkajak.dk       

             

Køkkenansvarlig                 John Gyldenløve       20 26 49 98 gylden-loeve@mail.tele.dk 

Aktivitets– og Festudvalg:  p.t. ingen       

                   

Web-master :                   Henning Buddig     30 25 98 22 henning@thors-web.dk    

                   

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     40 42 52 98 kontakt@evabaht.dk    

Valgt revisorsuppleant   Henrik Jaeger      23 34 41 29 henrik.jaeger@gmail.com     

DeadlineÊforÊLanternenÊ2023 
   ÊÊÊÊÊÊ15.ÊseptemberÊ2023ÊÊ-ÊÊforventesÊleveretÊ3ÊugerÊefter  

 

IndlægÊtilÊLanternenÊmodtagesÊmegetÊgerne,ÊogÊmegetÊgerneÊindenÊ 

denÊsidsteÊdagÊforÊdeadline. 

 

HuskÊbladetÊbliverÊikkeÊbedre,ÊendÊIÊgørÊdetÊtil.Ê 

 

VenligÊhilsen 

Redaktøren 
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Afsender:     Nappedam Bådelaug 
                   Molsvej 33 
                   8410  Rønde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sælsom sæl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


