
  Bestyrelsesmøde  23. april 2014
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen,  Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen,  Jan Uhrskov, 
Henning Hansen,  Egon Sørensen, Frans Sørensen

Fraværende: Claus Pedersen. (Deltager på bådelaugets vegne i møde om Jagtens 
Campus)

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. Spørgetid.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.

5. Standerhejsning d. 3. maj, kl. 13.30.

Hvem gør hvad?

6. Status på nyt jolle- og kajakhus.

7. Status på uddybning.

8. Eventuelt.

Herunder årshjulet.

 1. Spørgetid

Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat 

Referat af mødet d. 23.april 2014 blev godkendt og underskrevet.
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3. Siden sidst.

• Der har været afholdt Havneudvalgsmøde. Vi søger en ny Havneudvalgsformand, 
da Claus Pedersen ønsker at stoppe. Vi har forespørgsel ude, men p.t. er der ikke 
fundet en afløser.

• Rendegraver: Medlemmer af bestyrelsen har set på en ”ny” brugt rendegraver til er-
statning for vores gamle. Sælger har indtil videre sat salget i bero, da han er nødt til  
at finde en ny rendegraver til sig selv. Bestyrelsen er derfor på udkig efter en anden 
rendegraver.

• Nyt Havnereglement: Behandlingen af nyt havnereglement hører ikke længere un-
der Kystdirektoratet.  Vi  har derfor sendt det til  Trafikstyrelsen, der nu behandler 
sagen.

• Dansk Sejlunion har afholdt generalforsamling. Søren Dyrskjøt fra NB deltog. På 
generalforsamlingen var emnerne bl.a. valg til bestyrelsen, samarbejdet med DT og 
FTFL, turbøjer, økonomi m.m.. Hele referatet kan læses på 
www.sejlsport.dk/generalforsamling.

• Det Grønne Råd i Syddjurs Kommune.: Henning Madsen deltog i mødet, som blev 
afholdt d. 3.april. Nappedam Bådelaug har ikke noget behov for at deltage i efterføl-
gende møder.

• Nye Medlemmer: Den 14.april blev der afholdt møde for nye medlemmer. Mellem 
13-15 nye medlemmer var mødt op til et godt og hyggeligt møde.

• Gæstekuverter med information til gæstesejlere: Handelstandsforeningen i Rønde 
arbejder videre med dette. 

• Hovedrengøring af klubhus sker den 30.april. Klubhuset er lukket denne dag.

• Ny projektor opsættes d. 1. maj.

• Tante Andante arrangement d. 09. juli: Henning Hansen har snakket med Tante An-
dante vedr. planlægningen af denne dag. Program for dagen kommer senere. 

• Havnens Dag d. 16. august: Harald Jørgensen og Henning Hansen har haft møde 
med repræsentanter fra Kajak, Jolle og Kapsejlads. Der er lavet et udkast til en fol-
der, hvori havnens forskellige afdelinger præsenteres.

• Projekt Ren Strand: Foreninger kan henvende sig til dette projekt, hvor man som 
frivillig kan være med til at holde stranden ren. Man kan modtage skraldeposer og 
grønne veste. Vi undersøger muligheden for at vi kan modtage skraldesække.

• Køleskab i køkken er gået i stykker. Nyt køleskab er indkøbt til favorabel pris hos lo-
kal el-leverandør.
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4.Regnskab og budget.

Halvårsregnskab forelagt. Intet usædvanligt at bemærke.

Kassekredit: Plus kr. 391.000 

5.Standerhejsning

Foregår d. 3.maj kl 13:30

Medlemmer fra bestyrelsen, der har mulighed for at deltage, hjælper til.

Henning byder velkommen. 
Vi synger et par sange. Erling Andersen spiller.
Menu: pølser og brød, vin, øl og vand.  Vi indvier vores nye grill, og griller både pølser og 
brød.

6.   Status på nyt jolle- og kajakhus.  

Intet nyt.

7. Status på uddybning.

Intet nyt.

8. Eventuelt

Jesper Norup fra Kajak har meddelt, at nyindkøbte værdiskabe til opbevaring af værdigen-
stande mens man er ude at sejle, ikke er hensigtsmæssige, p.g.a. låsene. Jesper Norup 
har derfor forespurgt bestyrelsen om indkøb af nye skabe.
Bestyrelsens holdning er, at Kajak, for Kajakafdelingens egne midler, selv sørger for at  
købe  nye  skabe.  Kajak  må  også  sælge  de  uhensigtsmæssige  brugte  værdiskabe. 
Over-/underskud tilfalder Kajak.

Pkt. 1 i Særlige Indsatsområder. Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafdeling. Jytte 
Gyldenløve undersøger direkte omkostninger pr. kajakmedlem. Henning Madsen 
undersøger indirekte omkostninger. Begge dele undersøges for at vi bedre kan vurdere  
tilskuddets størrelse m.h.p. drøftelser med Kajakafdelingen.

Kaløskolerne kontaktes for at minde om reglerne for havneområdet vedr. fiskeri og brug af 
havnens cykler for gæstesejlere. Henning Madsen skriver en mail til skolerne.

Der er observeret en båd i havnen, der ligger dybere end normalt. Harald Jørgensen og 
Henning Madsen tager kontakt til bådejeren, for at få lov til at gå ombord, og evt. forhindre 
at båden synker.

Kaj Jensen efterlyser en affaldsspand ved pumpestationen. Egon Sørensen undersøger 
dette.
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N.B. Affaldsspande ved klubhus er kun beregnet til ispapir, servietter og andre små ting.  
Større ting lægges i de store grønne affaldscontainere.

NB. Der må ikke lægges olieholdige klude i  affaldscontainerne, medmindre kludene er 
pakket i lufttætte plastposer. Der har været brand i én container, der heldigvis blev slukket 
før containeren blev ødelagt.

Hyndeboks: Vi indkøber en hyndeboks, til placering ved krabbebro. Den skal indeholde 
redningsveste som børn kan låne.

Særlige indsatsområder i 2014. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Endelig fastsættelse af tilskud til kaja-

kafdeling
Inden budgetlægning 2014 (pågår)

2 Tilskud til Jolleafdelingen Snarest muligt – drøftelser er påbegyndt

3 Nyt kajak-og jollehus Følges løbende

4 Uddybning Følges løbende

5 Gennemgang og evt. revision af hav-
nereglement

Standerhejsning  2014.  Pågår,  Sendt  til  god-
kendelse ved Trafikstyrelsen

6 Gennemgang  og  evt  revision  af  
vedtægter

Generalforsamlingen 2014

7 Lanternen  udgives  elektronisk  med 
eller uden papir udgave

Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter  
mindst indtil generalforsamling 2014.

8 Nye pladsmænd, når den tid kommer Drøftes med Kaj og Peter

9 Kampagne for nye og yngre  medlem-
mer

Sommer 2014. Pågår

1
0

Sejlerskolen Er  gennemført.  Bjarne  og  Jørn  fortsætter  i  
2014. Annoncering til foråret.

1
1

Flerårig  overordnet  vedligeholdelses-
planer for havnen

Inden budgetlægning 2014. Er påbegyndt.

Emner til opfølgning:
Vi undersøger mulighederne for at købe kopimaskine til en rimelig pris. 

Aktivitetskalender
03.05.2014 kl 13:30 Standerhejsning
15.05.2014 Willy Ovesen. Pensionister
09.07.2014 kl.14-17 Tante Andante arrangement
15.08.2014 Grisefest
16.08.2014 kl.10-16 Fællesarrangement. 

Referent: Frans Sørensen
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