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Bestyrelsesmøde 

9. oktober 2013 
Nappedam Bådelaug 

 

 

 

Deltagere:  
 

Henrik Veggerby 

Henning Madsen  

Jytte Gyldenløve 

Harald Jørgensen 

Jan Uhrskov 

Claus Pedersen  

Egon Sørensen  

Michael Maj (ref.)  

 

 1. Spørgetid: 

 

Willy Ovesen og Henning Buddig var på besøg i spørgetiden. Willy Ovesen for at afklare nogle 

praktiske detaljer vedr. Lanternen og kunne også oplyse, at næste deadline er 30 oktober. Henning 

Buddig orienterede om sit arbejde med hjemmesiden www. Nappedam.dk. Nærmere detaljer herom 

i punkt 3. 

 

2. Godkendelse af referat:  

 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Hjemmeside ved Henning Buddig: 

 

Henning Buddig gav bestyrelsen en grundig orientering om arbejdet med version 2 af klubbens 

hjemmeside og fremviste nye ideer til og nyt design af sitet. Bestyrelsens ønsker til stof på siden, 

samt evt. nye tiltag blev også drøftet. En stor hurdle er imidlertid, at hjemmesidens programsprog 

Joomla kræver at evt. brugere fra eksempelvis Kapsejlads, Kajakafdeling mv. kan bruge dette, ellers 

er man afhængig af, at en enkeltperson (indtil videre Henning Buddig) skal konvertere, eller indskrive 

alt nyt materiale på hjemmesiden. Tanken er, at de respektive afdelinger selv skal kunne lægge 

materiale på hjemmesiden og eksempelvis opdatere kalendere mm. Henning Buddig oplyser, at man 

naturligvis kan bruge andre programmeringssprog, eller selv udarbejde en side, men 

problemstillingen er den samme. Det blev besluttet at køre videre med Joomla, idet det er et af de 

mest anvendte programmer til hjemmesider pt. Henning Buddig håber, at der, på sigt, bliver nedsat 

et webudvalg i klubben til at vedligeholde og udvikle siden. 

Klubbens standardskrivelser bliver lagt på hjemmesiden, samt en nydesignet kalender. Det 

planlægges også, på sigt, at udgive Lanternen på hjemmesiden og derved bla. spare store udgifter til 

porto. 

Henning Buddig oplyser endvidere, at han naturligvis også sørger for sikkerhedsbackup af 

hjemmesiden.  
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Bestyrelsen takker Henning Buddig for den store indsats med hjemmesiden. 

 

4. Regnskab: 

 

Jytte præsenterede klubbens regnskab 2012/13, som nu er klart til den kommende generalforsamling. 

Det var så første år med det nye regnskabssystem, og Jytte synes, det fungerer godt. Regnskabet 12/13 

kommer ud med et overskud på kr.13900,-. Bådelaugets økonomi må siges at være god. Jytte havde 

som lovet modtaget regnskaberne fra Kapsejlads, Kajakafdelingen og Aktivitetsudvalget. 

Jolleafdelingens regnskab nåede Jytte ikke at modtage inden bestyrelsesmødet, men det er lige på 

trapperne.   

 

5. Budget: 

 

Jytte havde endvidere et udkast til budgettet 2013/14 med på mødet. Bestyrelsen kunne derfor 

foretage den endelige budgetlægning, så det er på plads til generalforsamlingen. 

 

6. Generalforsamling: 

 

Henrik oplyser, at der er fundet yderligere en kandidat til bestyrelsen blandt medlemmerne. Desværre 

er det ikke lykkedes Kajakafdelingen at finde en kandidat blandt deres medlemmer. Bestyrelsen kan 

altså opstille to kandidater på generalforsamlingen. Det blev besluttet også at lægge indkaldelse til 

generalforsamlingen på klubbens hjemmeside. Sluttelig blev de sædvanlige praktiske gøremål vedr. 

generalforsamlingen aftalt.    

 

7. Eventuelt: 

 

F.LI.D har orienteret medlemmerne om problematikken vedr. såkaldte ”døde” både i havnene. De 

kan komme til at udgøre en udgift for den enkelte havn, hvis bådejerne bare lader stå til. Ifølge 

havnereglementet har alle pladsejere/lejere pligt til at tilse og holde deres båd i sødygtig stand. 

Nappedam havn har pt. et styk båd liggende, som kommer ind under ovennævnte kategori. Henrik 

tager kontakt til ejeren. 

Henning oplyser, at der er kommet nye afregningsregler for spildevand, men at det ikke bliver dyrere 

for Nappedam fremover. 

Claus oplyser, at han efter den kommende vintersæson, ønsker at stoppe som havneudvalgsformand. 

Jan oplyser, at han og Henning har haft besøg af Codan vedr. klubbens forsikringer. Det er bla. på 

tale at kaskoforsikre klubbens kajakker. Jan påpeger endvidere, at det kan give anledning til nogle 

forsikringsmæssige problemer mht. til dækning af en evt. skade for nabobådene i tilfælde af brand i 

de både, hvor ejerne afmelder deres kaskoforsikring i vinterperioden. Henning laver oplæg til 

Lanternen vedr. dette. 

Der er F.L.I.D. efterårsseminar 20.11.2013. Harald, Henning og Peter Udsen deltager for Bådelauget. 

D.S afholder klubkonference 22-23.11.2013.     

 

Opfølgning: 

 

Plads i mastecontainer efteråret 2013. 

 

Møde for nye medlemmer til foråret. 

 

Legepladsens redskaber skal gennemgås. 

 

Rensning af udluftninger på toiletter. 
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Aktivitetskalender: 
 

26.10.2013 Standerstrygning kl. 12.30 og Frokost kl. 13.00 

 

05.11.2013 Kajakafdelingen har lånt klubhuset. 

 

06.11.2013 Bestyrelsesmøde. 

 

13.11.2013 Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen møder kl. 18.30 

 

27.11.2013 Konstituering. 

 

30.11.2013 Julefrokost i kajakafdelingen. 

 

12.03.2014 Foredrag om kanalsejlads i klubhuset kl. 19.30 

 

 

 

 

 


