
Bestyrelsesmøde 12. februar 2014
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Henning Hansen, 
Claus Pedersen, Egon Sørensen, Frans Sørensen

Fraværende: Ingen

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. Spørgetid

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Siden sidst

4. Regnskab og budget

5. Gennemgang og evt. revision af havnereglement

6. Passivt medlemskab
Se mail fra Harald af 30. januar

7. Møde med afdelinger mandag d. 3. februar
Opfølgning

8. Generalforsamling i FLID 19. marts
Hvem deltager ?

9. Årsmærker
Hvordan håndteres årsmærker til klubkajakker, klubjoller, trailerbåde og private både på land?

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 

Referat af mødet d. 15.januar blev godkendt og underskrevet.

3 Siden sidst.

Annoncering af frivilligt klubarbejde i Lanternen: Der er sket et lille teknisk uheld ved indstikket omhand -
lende frivilligt klubarbejde. Der mangler en side, således at ikke alle personer der har tilmeldt sig frivilligt  
klubarbejde står på listen.  Der hænger en komplet liste i klubhuset, og der vil blive en genudsendelse i næste 
nummer af lanternen.

Herreløse joller: Der er to joller, hvor vi har været i tvivl om ejerforholdet. Ejerforholdet er nu afklaret.  Der  
er betalt for jollerne, og de må derfor gerne blive liggende.

Ansvarsforsikring  ved  erhvervsmæssig  passagertransport:  Efter  Præstø  ulykken  kom der  nye  regler  for 
søtransport med mindre fartøjer. Derfor har DIF og DGI tegnet en fælles kollektiv ansvarsforsikring som alle  
foreninger og forbund under de to organisationer automatisk er dækket af.

Tante  Andante  er  interesseret  i  at  afholde et  arrangement  hos  Nappedam Bådelaug  for  ”Minigaster”  til 
sommer.  Dette foreslås lavet i forbindelse med ”Blå Flag arrangement”. Henning Hansen følger op.

Anskaffelse af ny kopimaskine: Der er mulighed for at vi kan købe en kopimaskine af Asger Thing i Ugel-
bølle. Claus Pedersen følger op.

Vi har fået en fin ny hjemmeside. Der er lagt et rigtigt godt stykke arbejde i dette, hvilket man ved selvsyn  
kan konstatere ved at klikke ind på www.nappedam.dk

Henning Hansen har været på et godt kursus vedr. havnedrift. Kurset var arrangeret af FLID.  Fra dette kur -
sus har bådelauget fået en mappe, der kan bruges til inspiration vedrørende drift og nye tiltag på havnen.

Vi tegner en Netbank Bank forsikring. Denne dækker ved misbrug af kontoen.

Arbejdet på havnen skrider fint fremad. Broerne B, C og D har fået nye beslag. Endnu en gang tak til ar-
bejdsholdet.

4.Regnskab og budget.

Kassekredit: Plus kr. 430.000 
Udestående, (tilgodehavende hos medlemmer) kr. 83.000 

5.Gennemgang og evt. revision af havnereglement.

Havnereglementet blev gennemgået. Forslag til rettelser/ændringer blev fremført. Henning Madsen laver et 
udkast, som vi gennemgår på næste bestyrelsesmøde.

6. Passiv medlem.

Nogle personer afhænder deres både, og vil gerne bibeholde tilhørsforholdet til Nappedam Bådelaug.
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Der findes på nuværende tidspunkt ikke regelsæt for passivt medlemskab.

Vi diskuterede forskellige muligheder for, hvad et passivt medlemskab kan indebære.

Vi laver et udkast til regler for passive medlemmer, som drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
Udkastet laves af Frans Sørensen.

7. Møde med afdelinger mandag d.     3. februar.  

Der blev d. 3. februar holdt et godt og inspirerende møde mellem bestyrelsen og afdelingerne, hvorfra der se-
nere udsendes et fyldigt referat

På mødet blev det aftalt at lave et ”Åben Havn” arrangement i bådelauget d.16.august,  Der nedsættes et  
planlægnings/ festudvalg med deltagere fra kapsejlads, jolleafdelingen og kajakafdelingen. Fra bestyrelsen 
deltager Henning Hansen og Harald Jørgensen – disse indkalder til første planlægningsmøde.

8. Generalforsamling i FLID 19. marts.

Peter Udsen og Harald Jørgensen deltager.

9. Årsmærker.

Alle jolle- og kajakejere  får efter betaling tilsendt et årsmærke, som er et klistermærke. Dette mærke skal 
sættes på den pågældende jolle eller kajak, så vi har mulighed for at se, hvem der har betalt.
Undtaget er  klubjoller, og klubkajakker, der fremover forsynes med et NB-mærke uden årstal, som kun skal 
udskiftes, hvis det slides eller der sker andre ændringer.
Årskort til slæbested er ligeledes et klistermærke der udleveres efter betaling og som skal påklæbes den på-
gældende trailerbåd. 

10. Status på nyt jolle- og kajakhus.

D. 15.1.2014 blev der afholdt udvalgsmøde i Plan Udvikling og Kultur (PUK).  Lokalplanen, der bl.a. om-
handler nyt jolle- og kajakhus er midlertidig sat på standby  p.g.a. personalemangel i Syddjurs Kommune.

11. Status på uddybning.

Intet nyt.

12. Eventuelt

Rengøring af toiletter: Rosenholm Rengøring anmodes om tilbud for 2014. 

Klubhuset trænger til en hovedrengøring. Harald Jørgensen får en pris på dette.

Jørn Pagh Bertelsen har tilbudt at beskære de træer og buske, der trænger til beskæring. Derudover vil Jørn  
sponsorere nogle buske og planter. Vi siger ja tak til det fine tilbud.

Plads nr. A 24 er til salg.  Det er en 3 meter plads. Harald Jørgensen forventer snarlig salg af denne plads.
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Særlige indsatsområder i 2014. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafde-

ling
Inden budgetlægning 2014

2 Tilskud til Jolleafdelingen Snarest muligt

3 Nyt kajak-og jollehus Følges løbende

4 Uddybning Følges løbende

5 Gennemgang og evt. revision af havneregle-
ment

Standerhejsning 2014

6 Gennemgang og evt revision af vedtægter Generalforsamlingen 2014

7 Lanternen  udgives  elektronisk  med  eller 
uden papir udgave

Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter mindst indtil 
generalforsamling 2014.

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

9 Kampagne for nye og yngre  medlemmer Sommer 2014

1
0

Sejlerskolen Er gennemført. Bjarne og Jørn fortsætter i 2014. Annon-
cering til foråret.

11 Flerårig  overordnet  vedligeholdelsesplaner 
for havnen

Inden budgetlægning 2014

Emner til opfølgning:
Vi undersøger mulighederne for at købe en projektor og kopimaskine til en rimelig pris. 

Harald Jørgensen har ansøgt Trygfonden om en Hjertestarter. Afventer svar fra Tryg

Hvervekampagne af nye og yngre medlemmer til havnen. Dette kan evt. gøres igennem diverse skoler der 
findes i Rønde og via arrangementet d. 16. august.

Information til gæstesejlere:  Oversigtskort over området omkring Nappedam. Henning Madsen indhenter en 
pris fra et trykkeri og kontakter Handelsstandsforeningen om evt. sponsering af gæstekuverter med reklamer. 

Aktivitetskalender
04.03.2014 aften Kajak har klubhuset
12.03.2014   Kl.19:30 Foredrag om kanalsejlads i klubhuset
21.03.2014  Kl.18:00 Irsk aften og ølsmagning
25.03.2014 Kl.19:00 Genopfriskning Førstehjælp
06.04.2014 aften Kajak har klubhuset
14.04.2014 Kl.19:00 Møde for nye medlemmer
03.05.2014 Standerhejsning
16.08.2014 Fællesarrangement. Tidspunkt kommer senere

Referent: Frans Sørensen
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