
Bestyrelsesmøde
2. 11. 2020

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, 
                   Steen Jensen, Bjarne Knudsen og Peter Storm
                   (Anne Birthe Kajhøj med på en Web forbindelse fra København)

Fraværende: Peter Pedersen

Referent: Peter Storm

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  

2. Orientering fra formanden.
Alle i den ganske verden er påvirket af Corona situationen, således også Nappedam,
hvor vi naturligvis vil følge alle anbefalinger og retningslinjer, og i forhold til vores 
Generalforsamling endda gået et skridt videre. Den er UDSAT, og vi håber at 
kunne gennemføre den til foråret. 
Arrangementet med nedtagning af Klubstanderen lørdag den 31. oktober er 
AFLYST, så nu håber vi på at foråret kan byde på sol og fest når standeren igen skal 
op, og det i den nye signalmast.
Flere andre arrangementer er, eller måske bliver, ændret – så hold øje med 
opslagstavlen og hjemmesiden.

Som mange af jer måske allerede har opdaget, så er vi ved at tage hul på et nyt 
system, som giver muligheder for en bedre, og direkte, kommunikation mellem os 
alle. Langt de fleste af os har fået en SMS og/eller en mail om af 
Generalforsamlingen er udsat. Gå ind på hjemmesiden og se retningslinjerne for at 
komme med på ”Min forening”.
Tak til Steen for godt arbejde.

Et af havnens medlemmer har sandblæst bunden på sin båd, og det er sket uden 
afdækning og opsamling, hvilket ikke er så godt. Ja faktisk ikke tilladt, så den ide 
skal andre ikke gentage!

Havneudvalget har et overblik over de mange opgaver der venter det næste års 
tid, og Arbejdsholdet er ved at varme op til opgaverne. 
Pladsmændene og frivillige har travlt med optagning af bådene, og der forløber fint.
Tak til jer alle.
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3. Mødets emner:
- Opfølgning på den udsatte Generalforsamling.
- Direkte kommunikation via ”Min forening” – måske lidt kursusaktivitet herom?
- Corona situationen

Møde: Vores lokalebooking i Rønde Idrætscenter aflyst, og Corona restriktionerne
bevirker at vi p.t. ikke må være mere end 10 personer samlet i Klubhuset, og at der 
skal bæres mundbind, når vi færdes rundt i Klubhuset, men ikke når vi sidder ned. 
Husk korrekt afstand til hinanden.

Steen gennemgik kort nogle funktioner ved den nye App omkring direkte 
kommunikation med medlemmerne, og oplyste at godt 75 medlemmer allerede 
havde tilmeldt sig systemet via havnens hjemmeside. Det ser lovende ud, og vi 
håber at få stort set alle medlemmer med i løbet af næste år. Det vil give os alle en 
lang række muligheder, så kom bare i gang derude!

4. Regnskab og budget.  
Budget 2021 er lavet, og den 4. november gennemgår revisorerne årets regnskab, 
hvorefter det vil blive lagt på hjemmesiden.
Indestående kr. 802.395,-

5. Eventuelt:
Møde: På den kommende Generalforsamling, som nu er udskudt, er det 
bestyrelsens plan at kunne fremlægge en skitse over en kommende uddybning af 
havnen, herunder udskiftning af C og D broerne og forbedring af flere andre brodele.
Der er kontakt til firmaer som kan stå for uddybning og pælearbejdet, og 
Havneudvalget har regnet lidt på hvad der skal bruges af penge og mandskab til at 
lave de nye broer. Bestyrelsen vi da komme med et prisoverslag/budget på næste 
Generalforsamling, herunder en tidsplan. Der skal indhentes en række tilladelser og 
laves diverse miljøundersøgelser m.v. 

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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