
 Bestyrelsesmøde 5.august 2015
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning  Madsen,  Jytte  Gyldenløve,  Jan  Uhrskov,  Egon  Sørensen,  Jesper
Norup, Harald Jørgensen, Frans Sørensen

  
Fraværende: Henning Hansen.

Referent: Frans Sørensen

1. Spørgetid.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.

5. Generalforsamling onsdag d. 18. november.

Udarbejdelse af indkaldelse til næste nummer af Lanternen.

6. Vild med vand.

Bilag i form af mail af 22. juni udsendes særskilt.

7. Brug af vandscooter i Egens Vig.

Se bilag med mails fra 2 medlemmer.

8. Våbentilladelse til startpistol.

Tilladelsen udløb d. 14. juli. Skal den fornys?

9. Møde med afdelinger onsdag d. 2. september.

Emner til dagsorden? Hvem deltager?

10. Status på nyt jolle- og kajakhus.

11. Status på uddybning.

12. Eventuelt.

Herunder årshjulet.
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__________________________________________________________________________

1. Spørgetid.

Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 17. juni 2015 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende.

3. Siden sidst.

 Søspejdere. Nappedam har haft besøg af 244 unge mennesker fra Søspejderne, 
der kom sejlende i joller og større sejlbåde. Besøget forløb problemløst. Det var en 
fornøjelse at have søspejderne på besøg.

 Spildevandstanke. Henning  Madsen er blevet kontaktet  af Syddjurs Spildevand 
vedr. tømning af vores spildevandstanke.  Vores anlæg er ejet af Syddjurs 
kommune, og kommunen afgør selv hvem der tømmer anlægget. Syddjurs 
Kommune har planer om at kloakere området ved landbrugsskolen, hvilket måske 
vil føre til noget gravearbejde på Nappedams arealer. Henning Madsen orienterede.

 Badebro. Rønde Distriktsråd og Nappedam Bådelaug har i fælleskab sendt et 
forslag til Nationalpark Mols Bjerge vedr. udvidelse af eksisterende badebro ved 
Nappedam. Forslaget er nærmere beskrevet i referatet fra bestyrelsesmødet d. 20 
maj 2015.

 Nøgler. Vi ønsker flere nøgler. Harald Jørgensen har anskaffet 10 nøgler til Kajak. 
Nøglerne koster 190 kr. pr. nøgle. Det er kun Ruko, der har den type nøgler som 
passer til vores låsesystem. På sigt skal vi have et nyt nøglesystem.

4.
5. Regnskab og budget.

Kassekredit plus kr. 223.000

Kajakhuset og moms. Hvordan skal vi forholde os til nybyggeri vedr. moms. Henning 
Madsen har kontaktet Kaløvig Bådelaug for at høre hvordan de gør. Kaløvig bruger 
en autoriseret revisor, Brandt Revision, som vi kontakter for at høre om reglerne.

6. Generalforsamling onsdag d. 18. november.

Indkaldelse sendes ud med Lanternen i september.
Følgende personer er på valg:
Henning  Madsen. Villig til genvalg.
Henning Hansen. Villig til genvalg.
Frans Sørensen: Ønsker ikke genvalg.

I september udgaven af Lanternen udsendes også listen med Frivilligt Arbejde.
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7. Vild med Vand.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper. Vi ser tiden an.

8. Brug af vandscooter i Egens Vig.

Drøftede episode med generende vandscootere Sankt Hans aften. Vi laver info ved 
slæbestedet om muligheder/ begrænsninger for at sejle med vandscooter i Egens 
Vig.

9. Våbentilladelse til startpistol.

Vi lader våbentilladelsen udgå. Startpistolen bruges ikke mere. Henning Madsen 
kontakter politiet vedr. bortskaffelse af startpistolen.

10. Møde med afdelinger onsdag d. 2. september.

Mulige emner er:
Vild med vand
Forsikring af grej.
Mulighed for at klippe græs ved jollerne.
Nøgler.

11. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Henning Madsen orienterede. 

12. Status på uddybning.

Intet nyt

13. Eventuelt.

Kajak afdelingen har 5 års fødselsdag d.15.august kl.14:00

Klubmedlemsskab. Drøftede mulighederne for  halv- eller helårlig klubkontingent, og 
fastholdt at der skal betales helårligt klubkontingent for det pågældende kalenderår 
uanset indmeldelsesdato.

Borde/bænke- pladserne  på broerne. Et medlem har foreslået at det gøres muligt at 
lave læ ved pladserne. Enten med plexiglas eller andet gennemsigtigt materiale, der 
kan skydes/hænges for.

Drøftede mulig markering af bredden på bådpladser, så man som gæstesejler kan se 
hvor bredt der er mellem pælene på de forskellige bådpladser.

Drøftede gæstesejlerne ved plads E 1

Hjertestarter. Anskaffelse af hjertestarter drøftes på generalforsamling. Skal 
anskaffelse af hjertestarter sættes på budgettet ?

Kajak har haft en skade på en trailer. Der er taget hånd om dette.
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Leje af klubhus. Et medlem har ønsket leje af klubhus til markering af fødselsdag d. 
25. oktober. Tilladelse givet.

Særlige indsatsområder i 2015. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Indkøb af kopimaskine Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling 1.april 2015             Er etableret

3 Autocamperplads 15.april 2015          Er etableret

4 Kampagne for nye og yngre medlemmer Sommer 2015

5 Nyt kajak- og jollehus Følges løbende

6 Uddybning Følges løbende

7 Nye pladsmænd, når den tid kommer Drøftes med Kaj og Peter

Emner til opfølgning

Anskaffelse af nye bagagevogne i 2016

Når havneafgiftkuverter skal fornyes, skal der være afkrydsningsmulighed for autocamper.

Aktivitetskalender

Se også hjemmesiden
30-08-2015 LM-klubben
02-09-2015 kl.19:00 Møde med afdelinger
09-09-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
07-10-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
04-11-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
18-11-2015 kl.19:00 Generalforsamling
02-12-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde

Referent: Frans Sørensen
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