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Bestyrelsesmøde 
9. april 2018 

      
 Nappedam Bådelaug 

 

 

 

 
Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Steen Jensen 

                   Peter Storm, Henning Buddig og Egon Sørensen 
   
   
Fraværende: Anne Birthe Kajhøj 

 
Referent: Henning Madsen  

 
 
  Dagsorden: 
 

1. Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang) 

 
2. Siden sidst. 

-Bliv klar til ny persondataforordning inden 25. maj? 
-Møde for nye medlemmer den 18. april kl. 19. 
-Standerhejsning den 5. maj kl. 13.30 

 
3. Status på indsatsområder 2018, således: 

-Nyt regnskabssystem 
-Nyt Jolle- og Kajakhus 
-Omlægning af kloak 
-Aftale med Nappedam Vinterbadere 
-Forslag til forbedring af P-pladsforhold 
-Udvidelse af overvågningsanlæg 
-Ny Vejrstation 
 

4. Regnskab og budget. 
 

5. 50 års jubilæum i 2018 
 

6. Eventuelt  

Herunder årshjulet     
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1. Spørgetid: 
 
Poul Erik Lading fra Kapsejladsudvalget mødte frem for at drøfte mulighederne for at oprette 
MobilePay, som kapsejlerne kan indbetale deres særlige kontingent på.  
 
Det blev anbefalet, at Kapsejladsudvalget flytter deres bankkonto i Djurslands Bank ind under 
Nappedam Bådelaug lige som Jolleafdelingen, hvorved Bådelaugets CVR-nummer vil kunne 
anvendes ved oprettelse af MobilePay. 
 
2. Siden sidst: 
 
Bliv klar med ny persondataforordning inden 25. maj. 
 

Behandlet under punktet ”Status på indsatsområder”. 
 
Møde for nye medlemmer d. 18. april: 
 
Indtil nu 13 tilmeldte til mødet. 
 
Standerhejsning d. 5. maj kl. 13.30: 
 
John Gyldenløve indkøber pølser mv. Bestyrelsesmedlemmer bistår med servering mv. Ellers 
samme program som tidligere: Først hejses standeren ved klubhuset og derefter ved kajak- og 
jollehusene. 
 
3. Status på indsatsområder: 
 

Nyt regnskabssystem: 
 
Jytte og Steen har i dag haft møde med Computerhuset om indførelse af nyt regnskabssystem, 
Uniconta, til afløsning af C5, der lukker ned. 
 
Data fra C5 vil forholdsvis nemt kunne importeres til Uniconta ligesom systemet er forberedt til 
at kunne benyttes til mailkorrespondance med medlemmer eller grupper af medlemmer. 
 
Med indførelsen af systemet vil vi også opfylde bestemmelserne i den nye 
persondataforordning. 
 
Systemet skal kunne køre fra 1. oktober, når det nye regnskabsår starter. 
 
Konverteringsudgiften er 25.000 – 30.000 kr. Den månedlige udgift er 250 kr. mod den 

nuværende månedlige udgift til C5 på 425 kr. Dertil kan komme eventuelle tilkøbsmuligheder, 
som vi måtte ønske. 
 
Sideløbende arbejder Steen på at få vores nuværende domæne, nappedam.dk, overført til ny 
google-konto sammen med vores nuværende mailadresser. 
 

Nyt jolle- og kajakhus: 
 
Arbejdet skrider planmæssigt frem. Senest er der udlagt slidlag i toiletafdelingen samt indkøbt 
ny flydebro. Vi skal selv lægge trædæk på flydebroen og etablere landfæstet. Dette pågår. 
 
Det forventes at jolle- og kajakhuset kan indvies ved jubilæet d. 2. juni. 
 

Omlægning af kloak: 
 
Syddjurs Spildevand har på det seneste arbejdet på havnen – dels nedgravet en ny 
pumpestation og dels tilsluttet spildevandsledninger fra anlægget ved klubhuset samt fra huset 
oppe i skoven. 
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Der mangler endelig tilslutning samt sløjfning af det gamle anlæg. 
 
Arbejdet er tidligere lovet færdigt i løbet af april måned. 
 
Vinterbadere: 
 
Aftalen med vinterbaderne er nu justeret efter vores ønsker. PT behandler kommunen en 
ansøgning fra vinterbaderne om opstilling af saunavogn på østmolen. 
 
Når det er klar underskrives aftalen og den fysiske indretning foretages. 
 
P-pladsforhold: 
 

På forslag fra Steen besluttedes det at opsætte tov-adskillelse mellem lygtepælene øst for 
slæbestedet lige som den hidtidige adskillelse vest for slæbestedet. 
 
Desuden indkøbes skilte til opsætning ved beplantningen langs Molsvej med teksten: 
”Forbeholdt bådtrailere uden bil” 
 
Vi håber, at vi derved kan få bedre styr på de kaotiske P-forhold, der nogen gange ses. 
 
På sigt overvejes det i hvilket omfang, det indvundne areal mod øst kan inddrages til 
parkering. 
 
Udvidelse af overvågningsanlæg: 
 
Arbejdet med opsætning af yderligere kameraer er bestilt og sættes i gang om kort tid. 

 
Ny vejrstation: 
 
Den nye vejrstation er bestilt og bliver opsat ved det lille skab for enden af vestmolen. 
Stationen er solcelledrevet og kan rapportere vind, vindretning, udetemperatur og 
vandtemperatur. 
 
Der opsættes en aflæsningsenhed i klubhuset. Derudover vil der blive adgang til dataene fra 
egen mobiltelefon via en app. 
 
Udvidelse af låsesystem: 
 
Udvidelsen nås ikke inden standerhejsningen. Henning Madsen arbejder på det. 
 

Det besluttedes at trække et datakabel i et af de nye tomrør fra klubhuset til jolle- og 
kajakhusene. Pris ca. 7.000 kr.  
 
Derved skabes der dels internetforbindelse til jolle- og kajakhusene og dels åbnes der 
mulighed for et udendørs opdateringspunkt for nøglebrikker ved jolle- og kajakhusene. 
 

4. Regnskab og budget: 
 
Indestående på alle konti: 467.490 kr. 
 
5. Jubilæum: 
 
På nuværende tidspunkt er der kun 117 tilmeldte til aftenfesten, hvilket er nogen skuffende. 

 
Peter har i den anledning udarbejdet et reduceret budget baseret på 250 deltagere mod 
forventet 300. Dette budget balancerer med 152.000 kr. 
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Peter har endvidere igangsat en annoncekampagne for at få områdets erhverv til at tegne 
annoncer mv. til støtte for jubilæet. 
 
Der udkommer en jubilæumsudgave af Lanternen i begyndelsen af maj måned. Denne 
udsendes til medlemmer, som derved får en reminder om at tilmelde sig jubilæumsfesten. 
 
6. Eventuelt: 
 
Intet. 
 
 

 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


