
Bestyrelsesmøde 26.marts 2014
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: Ingen

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. Spørgetid.

Willy Ovesen forelægger planer for ajourføring af Bådelaugets arkiv.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.

5. Gennemgang og evt. revision af havnereglement.

Fortsættelse fra sidste møde.

6. Passivt medlemskab.

Se mail fra Frans af 26. februar.

7. Møde for nye medlemmer mandag d. 14. april 2014.

Indbydelse og dagsorden. Hvem deltager?

8. Generalforsamling i FLID 19. marts.

Harald refererer.

9. Status på nyt jolle- og kajakhus.

10. Status på uddybning.

11. Eventuelt.

Herunder årshjulet.
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 1. Spørgetid

Willy Ovesen forelagde planer for ajourføring af Bådelaugets arkiv.

WO har meget materiale som fortæller Nappedams historie. Dette kan være interessant at gemme. Det drejer 
sig om arkivering af Lanternen, fotos, avisartikler etc.
WO ønsker prokura (1000-1200 kr)  til at kunne købe mapper, fotopapir, lamineringspapir etc. i et nødven-
digt omfang, for at kunne sikre arkiveringsmaterialet, så det kan bevares.

Der er ikke tale om juridiske papirer.

Bestyrelsen tilslutter sig WO´s ønske.

2. Godkendelse af referat 

Referat af mødet d. 12.februar 2014 blev godkendt og underskrevet.

3 Siden sidst.

NB har modtaget invitation til borgermøde i Rønde Distriktsråd torsdag 27.marts.kl 17:30 i Rønde Idræts-
center. På programmet står der orientering og debat om Rønde Vandrehjems fremtid, nybyggeriet ved Jæger-
skolen, Nationalparkens oplevelsescenter ved Kalø Slotskro og Kaløs Hovedgårds fremtid.
Ingen fra bestyrelsen deltager i mødet.

Dansk Sejlunion holder generalforsamling d.29.marts. Søren Dyrskjøt deltager som menigt medlem fra NB.

Modtaget invitation fra Syddjurs Kommune til møde i kommunens Grønne Råd d. 3.april kl. 16-18.  Hen-
ning Madsen deltager fra NB.

Modtaget invitation til brugermøde omkring det nye Jagtens Campus. Mødet holdes d. 23.april. Henning 
Madsen svarer på invitationen.

Henning Madsen har haft møde med Marianne Brenholdt vedr. Lanternen. Hun vil indtil videre gerne hjælpe 
med bladet.
Der blev drøftet forskellige muligheder vedr.  fremtidig udgivelse af  Lanternen.  Hvad skal med i bladet, 
hvordan med annoncer, osv.

Gæstekuverter og information til gæstesejlere: Vi har forespurgt Rønde Handelsstandsforening om forenin-
gen eller udvalgte butikker vil sponsorere gæstekuverter mod reklamer på bagsiden. Foreningen har svaret 
meget positivt tilbage. Der arbejdes videre med det.

Hjertestarter. Svarfrist for vores ansøgning er den 1.april. I den kommende måned får vi at vide, om vi mod-
tager en hjertestarter, eller om vi får et afslag.

Redningskransene på broerne vil blive kontrolleret/skiftet, så vi er klar til sæsonen.

Deltagelse i generalforsamlinger: Når Nappedam Bådelaug fremover lader sig repræsentere ved diverse ge-
neralforsamlinger, såsom FLID, Dansk Sejlunion etc., må denne repræsentation kun ske af et medlem fra be-
styrelsen.

Tante Andante laver et arrangement for ”Minigaster” d.11.juni fra kl.14:00-17:00. Invitationer deles ud på 
skolerne i området, da det er et arrangement for børn. Henning Hansen har kontakten til Tante Andante.
Bestyrelsen fritager Tante Andante for havnepenge, i de par dage hun ligger i havnen.
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Netbank forsikring er bestilt og betalt.

4.Regnskab og budget.

Kassekredit: Plus kr. 468.000

Udestående, (tilgodehavende hos medlemmer) kr.1185

Nøglepengene fra Kajak, ønskes overført til NB´s regnskab. Der ønskes også et regnskab for nøglerne. Jytte 
Gyldenløve har en aftale med dem.

5.Gennemgang og evt. revision af havnereglement.

Blev gennemgået og godkendt med diverse rettelser. Det sendes nu til endelig godkendelse ved Kystdirekto-
ratet. 

6. Passivt medlem.

De forskellige typer af medlemskab blev gennemgået.  Herunder Passivt medlem.

7.   Møde for nye medlemmer mandag d. 14. april 2014.  

Der laves indbydelse og dagsorden. Henning Madsen, Harald Jørgensen, Jytte Gyldenløve, Kaj Jensen og 
Peter Udsen deltager.
Henning Madsen skriver indbydelse, som udsendes til nye medlemmer.

8. Generalforsamling i FLID 19. marts.

Harald refererede. Der var repræsenteret 44 havne ud af de i alt 204 som er med i FLID. 

9.   Status på nyt jolle- og kajakhus.  

Syddjurs Kommune har meddelt, at arbejdet er forsinket – en medarbejder har skiftet job. Kommunens sags-
behandler oplyser, at lokalplanarbejdet forventes at gå videre i april måned og at et lokalplanforslag kan bli-
ve vedtaget i Byrådet i maj eller juni. 

10. Status på uddybning.

Intet nyt.

12. Eventuelt

Ny projektor til klubhuset: Claus Pedersen har indhentet et tilbud fra Lyd & Billede Eksperten i Rønde. Pri -
sen på et komplet projektor anlæg inkl. montering, lyder på 9000 kr. inkl. moms. Prisen forudsætter at Lyd & 
Billede Eksperten kan placere et logo ved projektoren. Bestyrelsen accepterer tilbuddet.
Det forventes at projektoren bliver monteret efter påske.

Materialelister fra Jolle afdelingen mangler. Henning Madsen følger op.

Rengøring af toiletter.  Rosenholm Rengøring oplyser, at prisen for rengøring af toiletter følger prisindekset. 
Der er derfor kun tale om en lille prisstigning for 2014.
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Fra Rosenholm Rengøring har Harald Jørgensen modtaget et overslag på grundig rengøring af klubhuset.
Prisen ligger mellem 4000-4500 kr. plus moms. Bestyrelsen accepterede overslaget.

Rengøring af sejlerkøkken er generelt for dårlig. Dette skal vi have gjort bedre. Harald Jørgensen får et til -
bud fra Rosenholm Rengøring.

Særlige indsatsområder i 2014. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Endelig fastsættelse af tilskud til kajakafde-

ling
Inden budgetlægning 2014

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 havneregle-
ment

Standerhejsning 2014. Pågår

6 Gennemgang og evt revision af vedtægter Generalforsamlingen 2014

7 Lanternen  udgives  elektronisk  med  eller  
uden papir udgave

Er delvis gennemført. Papirudgave fortsætter mindst ind-
til generalforsamling 2014.

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

9 Kampagne for nye og yngre  medlemmer Sommer 2014. Pågår

1
0

Sejlerskolen Er gennemført. Bjarne og Jørn fortsætter i 2014. Annon-
cering til foråret.

1
1

Flerårig overordnet  vedligeholdelsesplaner  
for havnen

Inden budgetlægning 2014. Er påbegyndt.

Emner til opfølgning:

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

Aktivitetskalender
06.04.2014 aften Kajak har klubhuset
14.04.2014 Kl.19:00 Møde for nye medlemmer
03.05.2014 kl 13:30 Standerhejsning
15.05.2014 Willy Ovesen. Pensionister
11.06.2014 kl.14-17 Tante Andante arrangement
15.08.2014 Grisefest
16.08.2014 Fællesarrangement. Tidspunkt kommer senere

Referent: Frans Sørensen

4


