
Bestyrelsesmøde
16.03.2016

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Henning Hansen,
                   Harald Jørgensen, John Trolle
  
Fraværende: Jesper Norup, Egon Sørensen

Referent:  John Trolle

Dagsorden:

1. Spørgetid

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Siden sidst

4. Regnskab og budget

5. Blå flag

6. Wayfarerstævne 17/18 september 2016

7. Status for nyt jolle- og kajakhus / ekstraordinær generalforsamling 17. marts

8. Eventuelt
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1. Spørgetid

Ingen emner

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra den 22.02.2016 blev godkendt og underskrevet 

3. Siden sidst

Arbejdet med renovering af facaden på det store klubhus, er nu næsten færdigt og det varer ikke
længe før den midlertidige udestue bliver fjernet og det fine resultat af facaden kan ses.
Der arbejdes på at montere forlængerstykker på el-standerne.
Nye kørselsramper for bådvognen er blevet fremstillet hos Niels Breinholt og leveret således, at de
er klar når sæsonens første båd skal søsættes.
Som nogen sikkert har bemærket, har VVS firmaet H.J.Jensen været på havnen for montering af
ny varmtvandsbeholder samt renovering af vores solfangeranlæg. Arbejdet er næsten færdigt, så
vi igen kan nyde godt af et anlæg som virker.
Diverse planlagte broarbejder er næsten færdige. 
Der er hjemkøbt nye flagstænger som ligger klar til montering.
Som tidligere nævnt vil medlemmer af bestyrelsen ind imellem, gå en runde på havnen for at se
om vi har husket at afmontere ”landtilslutningen” til båden, når vi ikke selv er på havnen.
Desværre var der gengangere blandt dem som fik deres kablet afmonteret i denne anden runde.
Det er naturligvis ærgerligt når vi i fællesskab forsøger at spare på strømmen.
Har man behov for kontinuerlig tilslutning er det blot, at få monteret en Kwh-måler.

4.  Regnskab og budget

Bank indestående ca.  666000kr.

Tilgodehavende kontingent: 11091 kr.  
Rykkere er sendt ud.

5.  Blå flag

Nappedam bådelaugs administration af det blå flag er taget op til overvejelse.
Administrationen vedr. det blå flag er gennem årene blevet ret omfattende i forhold til, da aftalen i
sin tid blev indgået.
Henning Madsen vil forfatte et brev til kommunen med ønsket om en dialog om emnet.
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6.  Wayfarerstævne 17/18 september 2016

I samråd med kapsejladsudvalget, er det besluttet at Nappedam bådelaug, desværre ikke kan stå
som arrangør af wayfarerklubbens ønske om afholdelse af et wayfarerstævne.
Wayfarerklubben vil forsøge at flytte stævnet til Kaløvig sejlklub og evt. med assistance fra NBL.
Der vil blive taget en snak med kapsejladsudvalget og jolleafdelingen om vi evt., på et senere tids-
punkt, vil kunne være vært/arrangør af et sådant stævne.  

7.   Status for nyt jolle- og kajakhus / ekstraordinær generalforsamling 17. marts
 
Gennemgået den praktiske planlægning vedr. afholdelsen af den ekstraordinære general-
forsamling.

8.  Eventuelt

Visionsgruppen har afholdt deres møde nr. 2 og berettet at de på et tidspunkt i år, vil holde en vi -
sionsaften for klubbens medlemmer. Efter denne aften, vil visionsgruppen fremlægge deres forslag
om visioner for bestyrelsen. 
En forespørgsel  om lån/leje af  klubhuset  fra en person uden tilknytning til  Nappedam har fået
afslag.
Efter en del søgen er der nu fundet den rigtige model bagagevogn og der vil blive indkøbt to nye.
Disse skal erstatte de vogne der er blevet så rustne at de ikke kan repareres.
Djurslands Bank har nu sammenfattet den annonce, som vil komme med i de næste 2 numre af
Lanteren.
Et klubmedlem har berettet at nogle unge mennesker ind imellem færdes på havnen, til meget sent
om aftenen. Han konstaterede forleden, at tre unge mænd kastede en af vores redningskranse fra
E-broen, i vandet Han var dog frisk i optrækket og fik de tre unge mænd til at få redningskransen
på plads igen, inden de forlod stedet.
Da havnen jo er et offentligt sted er det vigtigt, vi alle er opmærksomme på sådanne episoder, så vi
kan passe på vores egne og fælles værdier.
Sker der lignende hændelser, vil bestyrelsen gerne informeres, så vi kan vurdere omfanget.

Særlige indsatsområder i 2016
        

Indsatsområde Tidsfrist
Anskaffelse af hjertestarter Standerhejsning
Placering af autocampere 15.maj 2016
Ny pladsmand, når den tid kommer Ingen  tidsfrist,  interesserede  bedes  henvende

sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign. Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer 2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi
og system

Sommeren 2016

Nye bagagevogne Standerhejsning
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Emner til opfølgning

-Når havne afgiftskuverter skal fornyes skal der være:
 afkrydsningsfelt for autocampere.
 Felt for telefonnummer
( udformningen koordineres med Jytte Gyldenløve )

-Parkeringsplads for autocampere

-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )

Mødeplan for 1. halvår 2016

Bestyrelse:

Dato Møde tidspunkt
16.03      2016 Bestyrelsesmøde 1900
14.04      2016 Bestyrelsesmøde 1900
17.05      2016 Bestyrelsesmøde 1900
13.06      2016 Bestyrelsesmøde 1900

Aktivitetskalender:   ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )

Dato Aktivitet tidspunkt
17.03   2016 Ekstraordinær generalforsam-

ling
1930

19.03     2016 Kajak afd.
20.03.    2016 Reception for Kaj Jensen 1400-
04.04     2016 Kajak afd.
20.04.    2016 Møde for nye medlemmer 1900
05.05    2016 Kajak afd.
07.05    2016 Standerhejsning 1330
13.06    2016 Kajak afd.

03--04.09   2016 Århusbugtens LM klub
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