
Bestyrelsesmøde
04. 11. 2019

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Peter Pedersen, Steen Jensen, 
                   Bjarne Knudsen og Peter Storm 
  
Fraværende: Henning Buddig

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Jens Arne Tams, den ene af havnens pladsmænd, var inviteret til mødets spørgetid 
for at få input fra ham omkring eventuel ansættelse af ny pladsmand, og/eller en ny
struktur.
MØDE: Jens Arne gav en god orientering omkring arbejdet som pladsmænd, hvoref-
ter Bestyrelsen drøftede situationen.

2. Orientering fra formanden.
Ny digital lås er monteret i bommen ved indkørslen, og den virker!
En motorbåd er forsvundet fra plads E15 i oktober måned. Sagen er p.t. uopklaret, 
men Politi og forsikring er kontaktet af ejer.
Godt og vel 50 personer var til stede ved nedtagning af klubstanderen den 26. okto-
ber, og deltog i den efterfølgende fælles spisning.
Hjertestarteren får sit årlige eftersyn den 9. december.
Møde: Taget til efterretning

3. Mødets emner:
Gennemgang af indkomne forslag til Generelforsamlingen, p.t. fem.
De vil blive opsat i klubhuset samt på Bådelaugets hjemmeside umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet.
Møde: Vedtaget

Gennemgang af Bestyrelsens beretning, som vil blive offentliggjort på årets general-
forsamling.
Møde: Vedtaget

      
4. Regnskab og budget.

Møde: Regnskabet er nu revideret, noter og budget er udarbejdet. Klar til at blive 
fremlagt på generalforsamlingen.
Indestående på konti kr. 342.040,- 
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5. Eventuelt
Bestyrelsen vil drøfte situationen omkring ansættelse af en ny Pladsmand primo næste 
år, herunder eventuelle alternativer.
Møde: Emnet blev drøftet, og de forskellige muligheder overvejes, og emnet vil blive 
taget op igen på bestyrelsesmødet i december.

Bestyrelsen vil ligeledes drøfte Havneudvalgets rolle og sammensætning, og tilsvaren-
de omkring Arbejdsholdet. 
Møde: Bestyrelsen vil tage en drøftelse med Havneudvalget om den fremtidige or-
ganisering m.v. primo 2020.

Vi er inviteret til møde med Østjyllands Politi i Randers den 19. november.
Møde: Peter Storm deltager.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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