
Bestyrelsesmøde
18. 5. 2020

     
 Nappedam Bådelaug

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

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Forud for bestyrelsesmødet er der aftalt følgende dialogmøder:
Kl. 17.00-17.30  Kapsejladsafdelingen v/ Poul Erik Lading
MØDE:
Alle Bøjer er lagt ud. Sejler pt. efter almindelig sejlsportsregler grundet Corona.
Ca. 7 både tilmeldte.
Opstart ca. 1. August 2020
Medlem af Dansk sejlerunion drøftes.

Kl. 17.30-18.00  Jolleafdelingen v/ Henrik Knudsen
MØDE:
Afventer fortsat udmelding om mulig opstart som følge af Corona, men forventer 
ikke at de kommer i gang før i august.
Der er fortsat mange opgaver der skal udføres inden opstart.
Ca. 20 – 22 børn er tilmeldt.
Har søgt om tilskud fra Corona pulje ved Sejlunionen, men uanset tilskud så skal 
børnene og de unge kun betale ½ abonnement i år.
Bådene er af ældre årgang og flere trænger til udskiftning.

Kl. 18.00-18.45  Havnens ansatte: Jens Arne, Jens, Brian og John
MØDE:
Sikkerhed:
Folks adgang til havnen/arbejdsområdet når der sættes både i vandet – skal vi have 
adgangskrav eller opsætte skilte, samt at pladsmændene kan bede folk om at flyttet
sig ? Omkring arbejdsområdet må der ikke være uvedkommende personer, de vil vi 
sikre til efterårets optagning, ligesom parkering af biler i arbejdsområdet skal 
undgås.
Pladsmændene SKAL have orange vest samt hjelm på.
Er vores traktor og vogn dimensioneret til alle vores bådes størrelser?
Vognen er godkendt til løft op til 15 tons. Vi har tidligere drøftet emnet
Vi afsøger mulighed for at få optagningsvognen gennemgået af en sagkyndig.
Traktorens bremser er fortsat ikke helt optimale, selvom vi på de sidste har brugt en 
del penge på opgaven. Vi vurderer situationen.
Gul rotorblink monteres på traktoren. P. Storm har et liggende.
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Sommerferie planen drøftes:
Jytte og John vil være her det meste af sommeren og hvis de sejler væk et stykke tid 
– aftaler de med en af pladsmændene, services manden eller en fra bestyrelsen, om 
at tage over.

Brian ønsker at vi siger til, hvis der er noget vi syntes han skal lave eller har glemt. 
Brian tanker diesel efter aftale, ligesom pladsmænd og John også kan hjælpe med 
den opgave hvis de er på havnen og har tid.
Vi undersøger andre rottefangere end Mortalin – måske Jysk skadedyrsbekæmpelse.

Drøftet om Søsætning kan nedsættes til 5 uger, da det er gået godt i år. Der i dag 
afsat 3 lørdage og det fungere fint men perioden skal nok fortsat være 7 uger, men i 
tirsdag og torsdage kan undtages.
Vi bibeholder de 5 uger til optagning af bådene.
Der er behov for en frivillig afløser for Harald til isætning og optagning. Bjarne 
forsøger at finde en løsning, måske et mindre team af frivillige hjælpere.

Der er udfordringer omkring den digitale kalender, da nogen glemmer at give John 
besked omkring bookinger. Booking i kalenderen begrænses til John og nogle få 
andre.

2. Orientering fra formanden.
Den 2. maj, hvor Jens hejsede standeren op i flagstangen, blev den nye trappe til 
terrassen indviet. Trappen, som jeg har hørt bliver kaldt ”Corona trappen”, bevirker
at det nu er væsentlig lettere at komme til og fra terrassen, og rigtig mange 
medlemmer har ytret sig positivt over for initiativet.
Samme dag blev legepladsens rutsjebane indviet. En ny signal mast er ved at 
blive lavet, Uffe (E-09) har væres så venlig at være sponsor for egetræ til den nye 
mast. Stor tak for det.
Vores olietank og pumpe er nedslidt, og vi har fået en fin ny. Også her har et 
medlem været hoved sponsor, så også en stor tak til Peter (E-36).
Corona virus har jo de sidste måneder total ændret vores hverdag og samfund, 
herunder også vores adfærd og aktiviteter i havnen. Klubhuset har været lukket, og 
er det fortsat, bortset fra vore nattevagter og lidt handel i køkkenet. For et par dage 
siden åbnede vi for salg fra køkkenet, i takt med at flere og flere ting bliver muligt i 
samfundet. Vi forventer at de handlende efterlever de retningslinjer, som der til 
enhver tid er gældende.

       
3. Mødets emner:

- Status de to nye arbejdsgrupper
MØDE: 
Kun to har p.t. meldt sig. Bestyrelsen tager kontakt til eventuelle kandidaer.

- Status ”direkte kommunikation til medlemmerne”
MØDE:
Bestyrelsen tester p.t. en app som DGI anvender. Den ser lovende ud, og 
nærmere udmelding følger til efteråret.

- Status Corona situationen i relation til Nappedam.
MØDE: Drøftet. Vi følger regeringens og sundhedsstyrelsens krav og 
anbefalinger.

- Eventuelt nyt skilt ved nye trappe og på badebroen (tidligere forsvundet)
MØDE: Opsættes snarest. P. Storm bestiller.

- Eventuelt supplerende små skilte hvor vi vil have vore gæster med Autocampere
MØDE: Eksisterende skilte dækker vores behov for information.

- Havneudvalg og Arbejdshold
MØDE: Drøftet. Bestyrelsen nedsætter et nyt Havneudvalg, og der afholdes 
møde snarest. Dette nye havneudvalg vurderer, ud fra omfanget af årets 
opgaver, hvilke og hvor mange personer, der skal på årets arbejdshold. Ikke 
nødvendigvis ens fra år til år, men opgave bestemt. Mere herom senere.

- Børnedag den 13. juni, se Lanternen.
MØDE: afventer udmelding fra regeringen.
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4. Regnskab og budget.
MØDE: 854.421 kr. indestående 

5. Eventuelt
MØDE: Der opsættes et cykelstativ ved jollehusene.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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