
Bestyrelsesmøde 15. januar 2014
    Nappedam Bådelaug

Deltagere:

Henning Madsen 
Jytte Gyldenløve
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov
Henning Hansen
Claus Pedersen
Egon Sørensen 
Frans Sørensen (ref.) 

Dagsorden:

1. Spørgetid.
Willy Ovesen tager fotos af bestyrelsen til Lanternen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.
Jytte gennemgår økonomien grundigt.

5. Kassererhonorar og –opgaver.
Oplæg fra Henning.

6. Forsikringsforhold.
Vurdering af tilbud fra Codan v/ Jan.

7. Møde med afdelinger mandag d. 3. februar.
Dagsorden. Hvem fra bestyrelsen deltager?

8. Frivilligt arbejde 2014/2015.
Oplæg fra Harald.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

10. Status på uddybning.

11. Eventuelt.
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 1. Spørgetid:

Willy Ovesen fotograferede bestyrelsen

2. Godkendelse af referat: 

Referat af mødet d. 27. november blev godkendt og underskrevet.

3 Siden sidst.

Claus Pedersen fremlagde status på havnen efter ”Bodil”. 
Sammenlignet med andre lystbådehavne slap Nappedam med meget små skader rent økonomisk. 
Reparationsmæssigt er vi er godt med. Særlig tak til arbejdsholdet for en ekstra indsats.

FLID ønsker en opgørelse af eftervirkninger fra diverse havne. Nappedam har været forskånet, for alvorlige 
ødelæggelser. Vi har valgt ikke at indberette  skaderne på havnen, da disse hovedsageligt drejer sig om 
knækkede rustne beslag på broerne.

Fra Dansk Sejlunion har Nappedam modtaget svømmeveste. Disse er lagt i jollehuset. 

Dansk Sejlunion afholder generalforsamling lørdag d. 29.marts på Scandic Bygholm Park i Horsens, fra 
kl.10:00-16:00. Bestyrelsen vælger p.t. ikke at deltage.

Modtaget kursustilbud fra DGI. ”Bliv en bedre leder”. P.t. ingen tilmeldte fra bestyrelsen.

Modtaget kursustilbud fra FLID. Introduktionskursus for havnefolk. Henning Hansen fra bestyrelsen 
deltager.

Sejlernes Marina Guide.  Nappedam kan blive repræsenteret i bladet for et beløb på 12500 kr. for en helside, 
og 7150 kr. for en halv side. Vi sagde ”Nej tak” sidste år, hvilket vi også gør i år, fordi beløbet ikke står mål 
med det antal ekstra gæstesejlere, der måske ville komme.

Service til gæstesejlere: Forslaget, om at trykke et kort over området omkring Nappedam på bagsiden af 
kuverterne med havnepenge undersøges. Henning Madsen kontakter Rønde Handelsstandsforening om de er 
interesseret i at være sponsor for at lave en tryksag på vores kuverter .

Førstehjælp. Tirsdag den 25.marts kl.19:00 afholdes et genopfriskningskursus i Førstehjælp. Dette, samt 
tilbud om et egentligt Førstehjælpskursus, trykkes i Lanternen.

4.Regnskab og budget.

Regnskab og budget blev grundigt gennemgået.
Bank: Minus 150.000 kr.

5. Kassererhonorar og –opgaver.

Henning Madsen præsenterede kasserens opgaver, samt dennes hidtidige honorering. Dette honorar blev fo-
reslået hævet, for at matche Nappedams øvrige personalelønninger. Forslaget vedtaget.

6. Forsikringsforhold.
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Jan Uhrskov præsenterede et tilbud fra Codan, vedr. havnens forsikringer.

Tilbuddet fra Codan blev sammenlignet med vores nuværende forsikringer fra Topdanmark. Tilbuddet fra 
Codan kan ikke konkurrere med vores nuværende forsikringer. Derfor bibeholder vi forsikringerne hos 
Topdanmark.

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

Dagsordenen for mødet blev gennemgået.
Følgende fra bestyrelsen deltager: Jytte Gyldenløve, Claus Pedersen,  Henning Madsen og Harald Jørgensen.

8. Frivilligt arbejde 2014/2015.

Harald gennemgik listen med frivilligt arbejde. Den største ændring i forhold til  sidste år er,  at  de vag-
tansvarlige bliver tildelt 3 uger, i stedet for 2 uger. Begrundelsen heri er at det frivillige arbejde  skal dække  
ca.4 timers arbejde. Dette skønnes opfyldt ved denne ændring. Denne ordning giver derudover flere reserver  
til nattevagten.

9.Status på nyt jolle- og kajakhus.

Jolle- og kajakhus: Spørgsmålet om igangsætning af lokalplanarbejdet behandles nu i Syddjurs Kommunes 
Udvalg for Plan, Udvikling og Kultur. (PUK)

10. Status på uddybning.

Intet nyt siden sidst.

11. Eventuelt

Gennemgang og evt. revision af Havnereglement, (punkt 5 fra særlige indsatsområder ) sættes på dagsorden 
til næste bestyrelsesmøde.

Kiosken i klubhuset. Egon Sørensen konstaterer et underskud i kassen.  Bestyrelsen opfordrer alle til at være 
omhyggelig med betaling ved køb af varer i kiosken.

Der er ansøgt om Blå Flag. I forbindelse med Blå Flag, skal der være en aktivitetsdag . Denne aktivitetsdag 
kan evt. laves sammen med Jolle og Kajak.

HDérne: Harald Jørgensen arrangerer tur til Studstrupværket tirsdag d. 4.marts. Se opslag i Lanternen, og 
opslagstavlen i klubhus.

Særlige indsatsområder i det kommende år. 

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 havnereg-
lement

Standerhejsning 2014
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6 Gennemgang og evt revision af vedtægter Generalforsamlingen 2014

7 Lanternen  udgives  elektronisk  med  eller 
uden papir udgave

Snarest  muligt-  dog  papirudgave  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 Standerhejsning  2014.  Drøftes  med  Bjarne  og 
Jørn

11 Flerårig overordnet  vedligeholdelsesplaner 
for havnen

Inden budgetlægning 2014

Emner til opfølgning:

Båd på plads D6: Henning Madsen har haft kontakt til ejeren, som oplyser at båden er sat til salg.

Vi undersøger mulighederne for at købe en overhead-projektor og kopimaskine til en rimelig pris.

Harald Jørgensen har ansøgt Trygfonden om en Hjertestarter.

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

Information til gæstesejlere:  Oversigtskort over området omkring Nappedam

Aktivitetskalender

25.01.2014 Kl.15:00. Julefrokost for bestyrelsen og pladsmænd
30.01.2014 aften Kajak har klubhuset
03.02.2014 Kl.!9:00 Afdelingsmøde med alle udvalg.
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
30.03.2014 aften Kajak har klubhuset
14.04.2014 Kl.19:00 Møde for nye medlemmer
03.05.2014 Standerhejsning

Referent:
Frans Sørensen
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