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Bestyrelsesmøde 

28. maj 2013 
Nappedam Bådelaug 

 

 

 

Deltagere:  
 

Henrik Veggerby 

Henning Madsen  

Jytte Gyldenløve 

Harald Jørgensen 

Jan Uhrskov 

Claus Pedersen  

Egon Sørensen  

Michael Maj (ref.)  

 

 1. Spørgetid: 

 

Ingen fremmødte. 

 

2. Godkendelse af referat:  

 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Siden sidst: 

 

D.S har jubilæumsreception 13.06.2013 

Egå Sejlklub har 40 års fødselsdag 22.06.2013 

Nappedam Bådelaug har givet Peter Udsen en vingave i anledning af hans 70 års fødselsdag. 

Der har ved sæsonstart været nogle bådejere, som ikke har respekteret bådelaugets regel om søsætning 

senest 20 maj. Pladsmændene har i den forbindelse kontaktet disse personer for at gøre dem 

opmærksom på forholdene. To både stod pr. 28.05 stadig tilbage på pladsen. Henrik tager kontakt til 

ejerne og beder dem om at fjerne bådene fra pladsen. 

Bestyrelsen gør opmærksom på Nappedam Bådelaugs havnereglement hvori der står: 

 

Generelt gælder, at ingen både må ligge på land efter 20 maj og sejlsæsonen ud. Kun ved 

dispensation fra havneledelsen, kan der afviges herfra. Efter den nævnte dato kan 

havneledelsen, efter forudgående skriftlig advisering til ejer, lade båden fjerne fra havnearealet 

for ejers regning. Dette gælder ligeledes for både, der henligger i havnen i usødygtig stand. 

 

Bestyrelsen holder fast i at pladsen skal være ryddet senest 20. maj, idet denne bestemmelse har 

baggrund i krav fra fredningsmyndighederne, da havnen blev anlagt, og da vi ikke ønsker en rodet 

havn, som man desværre kan se mange andre steder. Bestyrelsen overvejer at ændre 

havnereglementet til fremover at lyde, at såfremt den 20 maj falder på en helligdag skal søsætning 

ske senest førstkommende hverdag. Det blev også drøftet, om dagbøder evt. kan indføres. 
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Kajakafdelingen har lavet en aftale med Kalø-skolerne om, at deres kajakker kan ligge i Nappedam 

om sommeren. Kajakafdelingens kajakker ligger hos Kalø-skolerne om vinteren. 

Mads Holm fra jolleafdelingen har forespurgt om muligheden for at lave en nemmere 

fortøjningsmåde til trænerbåde, arbejdsbåde mv. Det kunne feks. være i form af y- bomme eller lign. 

Henning oplyser, at Blå Flag Aktiviteter lige nu er: 

I skolernes sommerferie: Åbent formidlingssted ved Kalø Slotsruin med guidede ture arrangeret af 

nationalpark Mols Bjerge. 

17. eller 24. august: Diverse aktiviteter på havnen. 

8. september: Åben havn i anledning af Naturens Dag.  

Der er konstateret et unormalt højt elforbrug på vinterpladsen i marts - april måned. Forbruget 

stammer sandsynligvis fra et stort forbrug over en bimåler. Ejeren af båden har betalt strømregningen, 

aflæst på hans bimåler. 

Jan oplyser, at en trailer tilhørende Nappedam Bådelaug er blevet afmeldt og er i øvrigt solgt. 

Jolleansvarsforsikring er ok. Codan er alligevel villige til at komme og foretage en 

sikkerhedsgennemgang af havnens materiel uden beregning. Forsikringsforholdene vedr. 

sejlerskolens båd skal undersøges. 

Løbeklubben i Rønde har fået lov til at afholde grillaften ved klubhuset 24.06.2013 

Tilsejlende kajakker skal betale kr.40,- pr. person, hvis de ønsker at overnatte på havneområdet. 

 

4. Økonomi: 

 

Bank plus kr.69000,-  Udestående kr.0,- 

Jytte oplyser at der pt.er 79 kajakmedlemmer. 

    

5. Jolle/kajakhus: 

 

Henning oplyser, at Syddjurs Kommune har meddelt, at de begynder behandlingen af 

lokalplananmodningen ultimo juni måned. 

 

10. Eventuelt: 

 

Claus har foretaget målinger af vanddybden forskellige steder i havnen, og optegnet det hele på 

kort. Dette for at få et overblik over en fremtidig uddybning af   havnen, da den langsomt ”sander 

til”. Der er allerede problemer med vanddybden visse steder i havnebassinet. 

Bestyrelsen ønsker for fremtiden, at der skal være bimåler på elstanderen tilsluttet både med 

elmotor som fremdriftsmiddel. 

Der er pt. 5 både på venteliste. Der har i år været en del omrokeringer af både på pladserne grundet 

solgte både mv. Det må forventes, at der kommer til at ligge pladser tomme for fremtiden. Harald 

har lavet et oplæg til en ny måde at afregne bådpladser på ved bytte til større plads i havnen. Dette 

tages op på næste møde, hvor også ordningen med det frivillige arbejde, samt klubkontingenter skal 

vendes. 

I juli måned nedtages 5 lysmaster på vinterpladsen for renovering. 

Tv, dvd, video, og stereoanlæg i klubhuset er gennemgået og bragt i orden, så det fungerer som det 

skal. Medlemmerne bedes venligst lade være med at pille ved ledninger mv. men følge vejledningen 

ophængt på væggen ved siden af.  

  

Opfølgning: 

 

Plads i mastecontainer efteråret 2013. 

 

Indstik i Lanternen til efteråret om frivilligt klubarbejde inden generalforsamlingen. 
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Planlægning af det frivillige arbejde for kajakmedlemmer.   

 

Aktivitetskalender: 

 

24.06.2013 Grillaften for løbeklubben kl. 18.00  

 

25.06.2013 Bestyrelsesmøde. 

 

16.08.2013 Grisefest ved klubhuset 

 

31.08-01.09.2013 Århusbugtens LM klub har lånt klubhuset 

 

 

 

 


