
    Bestyrelsesmøde 11.februar 2015
     

 Nappedam Bådelaug

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

  
Fraværende: Egon Sørensen

Referent: Frans Sørensen

1. Spørgetid.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.

5. Bevilling til fliser i tørreskur samt opbevaring af kajakker.

Se bilag.

6. Rengøring 2015.

Harald har indhentet tilbud.

7. Brug af kalender.

På hjemmesiden, i klubhuset, i Lanternen, i referat.

Se bilag.

8. Havnens dag / åben havn i 2015.

Hvornår, hvordan og hvem planlægger.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

10. Status på uddybning.

11. Eventuelt.

Herunder årshjulet.

.
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1. Spørgetid.

Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra bestyrelsesmødet d.14. januar 2014 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende.

3. Siden sidst.
 Flid: Der er generalforsamling i Flid d. 25.marts. Harald Jørgensen og Peter Udsen deltager 

fra Nappedam.

 Kopimaskine: Anne Birthe Kajhøj har formidlet købet af en kopimaskine til bådelauget.  En 
stor tak til Anne Birthe.

 Afdelingsmøde. Den 4. februar blev der holdt møde mellem afdelingerne på havnen. Intet 
væsentligt nyt.

 Promenade: I december modtog vi et forslag fra arkitekt Poul Kjær vedr. en promenade 
mellem  p-pladsen ved Kalø Slotsruin og Nappedam. En promenadebro, der kunne placeres
ca. 50 meter eller lignende ude i havet.  Poul Kjær har for nylig haft møde med formanden 
for Nationalparken Erling Post. E.P. konkluderer, at en promenadebro ude i havet er 
udelukket. Derimod er der god sandsynlighed for at lave en sti langs med stranden. 
Nationalparken er tovholder på dette projekt, såfremt det virkeliggøres.

 Klubstandere er bestilt

4. Regnskab og budget.

Beholdning: Plus kr. 456.000 

Udestående:  kr. 99214

Vedr. kontingent for klubmedlemsskab. Vi tager ”par medlemsskabet ” op til revision på næste møde.

5. Bevilling til fliser i tørreskur samt opbevaring af kajakker.

Kajak har søgt bevilling til køb af sand og fliser til tørreskuret.  Sand og fliser er hermed bevilget.

Kajak har søgt om refusion af udgifter til opbevaring af DGI-tailer og egen kajak-trailer på 1500 kr. Vi 
slår halv skade.  750 kr. til Kajak, og 750 kr. til bådelauget.

6. Rengøring 2015.

Rengøring: Rosenholm Rengøring er kommet med tilbud på rengøring af toiletter. Rengøring af 
toiletter i 22 uger koster kr. 31.081,60 . ekskl. moms. Vinduespudsning koster 343,50 kr. ekskl. 
moms pr. gang. Vi siger ”ja tak” til dette tilbud.

7. Brug af kalendere.

Brugen af de forskellige kalendere blev drøftet. Hvordan sammenkører vi kalenderen i klubhuset, de 
forskellige afdelingers kalendere, og hjemmesidens kalender.
 
Vi drøfter videre på næste møde, når Egon Sørensen deltager.  Derudover inviterer vi også Henning 
Buddig til at deltage.

8. Havnens dag / åben havn i 2015.
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På afdelingsmødet var der opbakning til et sådant arrangement. Det skal helst koordineres, så det 
ikke foregår samtidig med andre arrangementer i lokalområdet.

Henning Hansen er tovholder sammen med  Harald Jørgensen . Afholdes omkring uge 23.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Der er nedsat et byggeudvalg. Henning Madsen orienterede. Der er en projektgruppe, og en 
økonomigruppe. Næste møde er den 4. marts

10. Status på uddybning.

Naturstyrelsen har været kontaktet for at høre om gældende regler for uddybning. Uddybning kræver
fire tilladelser:
 Tilladelse fra Kystdirektoratet til at uddybe.
 Tilladelse fra Kystdirektoratet om at udvide kysten.
 Tilladelse fra Syddjurs Kommune om at materialet der graves op, og lægges på som fyld, 

godkendes som fyld.
 Nyttiggørelsestilladelse fra Naturstyrelsen

Uddybning tidligst i vinteren 2016 / 2017

11. Eventuelt.

Udover bådelaugets medlemmer, udsendes Lanternen også til sejlklubber i lokalområdet. På listen 
står der også privatpersoner, som ikke er medlem af Nappedam. Disse personer udelades fremover.

Ferieafløsning i Lanternen. Et medlem har foreslået at ferieafløsningen offentliggøres i næste blad. 
Dette er desværre ikke muligt, da de forskellige personers sommerferie endnu ikke er planlagt.

Turbøjer. Der er møde i DS for turbøjekontakter d. 4.marts. Henning Hansen og Peter Udsen 
deltager.

Netværk: Den 16.marts kl.19:00 har Horsens Sejlklub indbudt til et møde blandt sejlklubber i 
Østjylland. Dette for at høre om det kunne have interesse for et samarbejde klubberne imellem. 
Emnerne kunne eksempelvis være: Regler for videoovervågning på havnene, forslag til DS 
generalforsamling, erfaringsudveksling, foredrag m.m.
Henning Madsen og Jan Uhrskov deltager.

Der er p.t. to ledigebåd pladser på havnen.

Blå Flag er på plads. Affaldsplan er sendt til Miljøministeriet og Syddjurs Kommune.

Kajak har startet planlægning op for sæsonen. Der er planlagt forskellige ture. Der er nu 78 
medlemmer og ingen på venteliste.  14-15 stk har udmeldt sig. Nye er kommet til fra ventelisten.

Årshjul. Dato for isætning af både, skal i Lanternen. Dette aftales med Kaj og Peter.

Vi drøftede muligheden for at der opsætte skilte  med ”Videoovervågning” for at forebygge tyveri.
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Særlige indsatsområder i 2015. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Indkøb af kopimaskine Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling 1.april 2015

3 Autocamperplads 15.april 2015

4 Kampagne for nye og yngre medlemmer Sommer 2015

5 Nyt kajak- og jollehus Følges løbende

6 Uddybning Følges løbende

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

Aktivitetskalender

Se også hjemmesiden

17-02-2015 Kajak: Fællesspisning og foredrag om Canada.
23.02-2015 kajak: Styrelsesmøde
02.03-2015 Jolle
11-03-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
13-03-2015 Kajak: Fællesspisning og foredrag om det store Skærgårdsbånd
23.03-2015 Kajak: Styrelsesmøde
28.03-2015 kl.12:30 Arbejdsholdets frokost
08-04-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
09-04-2015 Kajak: Fællesspisning og workshop, velkommen til nye folk.
13-04-2015 Møde for nye medlemmer
02-05-2015 Standerhejsning
07.05-2015 Pensionister på besøg
20-05-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
17-06-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
29-08-2015 LM-klubben
30-08-2015 LM-klubben

Referent: Frans Sørensen
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