
Bestyrelsesmøde
21. 04. 2021
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe, 
                   Steen Jensen, Bjarne Knudsen og Peter Storm

Fraværende: Henning Buddig, Peter Pedersen

Referent: Anne Birthe og Peter Storm

På grund af ændrede Corona restriktioner (deltager ”loftet” hæves til 10 personer den 21. april)
er mødet flyttet fra mandag til onsdag i uge 16. 

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Der er aftalt Dialogmøde med Kapsejladsafdelingen kl. 19.
Kapsejlerne har p.t. ikke de store ting til den dagsorden, så vi har aftalt at 
aflyse/udsætte mødet til behovet opstår.

2. Orientering fra formanden.
Kommunen har meddelt, at vi i år, ikke får del i de puljemidler der er for renhold af 
kommunens kyster, men opfordrer os til at søge igen til næste år.

Vi afventer svar fra kommunen angående græsarealerne udenfor bommen.
Arealerne skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan komme kørende trafik ind 
på dem. Trafik og parkering på disse arealer ikke er tilladt, jfr. tinglyste 
deklarationer. Kommunen skal godkende måden vi lukke arealerne af. Se referat fra 
sidste bestyrelsesmøde.
Navnlig oversigtsforholdene forringes ved at der parkeres på arealerne, hvilket giver 
farlige situationer. Det gælder græsarealerne på begge sider af bommen.
Et medlem foreslår at vi opsætter et par parkeringsforbudsskilte på græsarealet vest
for bommen, indtil området bliver lukket. Se nedenfor.

Den 10. april gik startskuddet i jolleafdelingen med indskrivning og klargøring af 
bådene. Solen skinnede og flere joller kom på vandet den dag. Dejligt at se, og vi 
ønsker afdelingen en god sæson.
Samme dag var der stor aktivitet i kajakafdelingen, som også klargjorte kajakker 
m.v.
Kapsejlerne har start primo maj, så derefter vil vi tirsdage aftner kunne se dem 
dyste på vandet. 
Vinterbadernes sæson lakker mod enden. Saunaen har været lukket siden midt 
december pga. restriktioner. Der har dog været en del som alligevel har taget turen i
havet. Saunaen bliver fjernet fra molen primo maj.

Den nye signalmast er fin og færdig og står så flot. Tak til alle involverede i det 
projekt. Nu håber vi meget at vi kan samles den 1. maj omkring masten til 
Standerhejsning. Følg med herom på hjemmesiden.

Vores møde med nye medlemmer den 21. april bliver vi desværre nødsaget til at 
aflyse. De tilmeldte er naturligvis orienteret.
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Enkelte medlemmer beklager sig over, at de ikke kan få deres både i vandet på 
grund af andre både der står i vejen. Det må vi leve med i Nappedam. Vi har meget 
begrænset plads til bådene på land, så vi er nødsaget til at pakke dem. Da alle ikke 
er færdige med klargøring på samme tid, kan der opstå lidt ventetid med at komme i
vandet, til det bliver muligt. Pladsmændene gør alt hvad de kan.

Vores aftale med Syddjurs Ungdomsskole bliver også forlænget i år, så de rykker ind 
primo maj. Aftalen bidrager til Nappedams økonomi med kr. 30.000 Incl. moms om 
året.

MØDE:

3. Mødets emner:
- Sandblæsning af både.

MØDE: Kan lade sig gøre, men det er ejers ansvar at få miljøgodkendelse til 
projektet, som derefter skal godkendes af bestyrelsen, inden arbejdet sættes i 
gang.
 

- Bådens størrelse i forhold til pladsens størrelse.
MØDE: Jfr. vores Havnereglement pkt. 3:
”Ved beregning af pladsbredde tillægges der 30 cm. til den aktuelle båds 
bredde.”
Vi er vidende om at der er både i havnen som ikke opfylder dette krav. Der er 
tale om både, som er kommet til havnen på et tidspunkt, hvor denne regel blev 
”let fortolket”. Det gør den ikke længere, så hvis du påtænker at skifte til en 
bredere båd, så skal du sikre dig at den kan være på pladsen, eller at du kan få 
en anden plads!

- Havnens cykler
MØDE: Arbejdsholdet vedligeholder havnens cykler og materiel vogne, og vil 
”løbende” (hen over sommeren) sikre, at der vil være 6-10 brugbare cykler til 
rådighed.

- Et medlem foreslår at vi giver et bidrag årligt, måske kr. 2.000.-, til 
redningsbåden Nordfalcken, der har base i Egå.
MØDE: Bestyrelsen synes, ligesom forslagsstilleren, at Nordfalcken gør et godt 
stykke arbejde, og er med til at højne sikkerheden på havet i vores lokalområde.
Nappedam vil derfor, i lighed man mange andre lystbådehavne i området, indtil 
videre, bidrage med kr. 5.000,- årligt til projektet. Kik ind på deres hjemmeside 
og læs mere om Nordfalcken. 

- Standerhejsning 2021
MØDE: Desværre bevirker Corona situationen, at vi igen i år må aflyse vores 
fælles sammenkomst ved standerhejsningen. Men til næste år, så håber vi at der
kan blive sang, flag, øl og pølser.
Standeren skal naturligvis til top under alle omstændigheder, og det i vores fine 
nye signal mast. Der vil lyde tre trut lørdag den 1. maj kl. 13.30, hvorefter 
pladsmændene vil hejse standeren, og dermed er sæsonen i gang.

- To parkeringsforbuds skilte på græsarealet udenfor bommen mod vest.
MØDE: Kommunen har netop i dag meldt tilbage, at vi kan opsætte et såkaldt 
”Fodhegn” langs græsarealerne ud mod Molsvejen. Det vil forhindre kørende 
trafik på arealerne, og at vi derved undgår trafikfarlige situationer. Et fodhegn er 
et ca. 50 cm. højt hegn, som vi tænker udført i træ. Hegnet skal være på begge 
sider af bommen. Vi vil i første omgang fortsat åbne mulighed for at der kan 
parkeres udenfor bommen mod øst, men indenfor det nye fodhegn.  
Bestyrelsen vil drøfte med havneudvalget, hvornår opgaven kan blive løst. Vi 
håber det kan ske inden 1. juli i år. Hvis det er tilfældet vil det ikke være 
nødvendigt at opsætte parkeringsforbuds skilte, som måske alligevel ikke vil 
have den store effekt.

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Indestående kr.     1.229.933   
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5. Eventuelt. 
   MØDE:
   Renoveringen af ”Det lille Klubhus” løber op i ca. 40.000 kr. Der er monteret nyt     
   køkken samt borde og stole m.v. Kik bare ind, alle Bådelaugets medlemmer må 
   benytte det.

        Handicaptoilettet er åbnet igen.

        Vi har i prislisten en pris for optagning af både som ikke er hjemhørende i  
        Nappedam. Vi har hverken kapacitet, stativer eller plads til eksterne både, så vi 
        fjerner denne mulighed.
     

               

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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