
Nappedam Bådelaugs generalforsamling d. 23. november 2016.
Bestyrelsens beretning.

Indsatsområder:

Ved det konstituerende møde sidste år valgte bestyrelsen en række indsatsområder, som vi 
ville arbejde med det kommende år. Disse er:

Indsatsområde: Status:

Anskaffelse af hjertestarter. Er anskaffet. I den forbindelse skal det 
nævnes, at et medlem har sponseret 15.000 
kr. som et ikke uvæsentligt tilskud til 
hjertestarteren. Dette takker vi for.

Placering af autocampere. 2016 var det første hele år, hvor vi modtog 
autocampere på havnen. Vi valgte at henvise
dem til en central placering midt på havnen 
hvorfra, der er udsigt til havnen og 
omgivelserne.

Det har været en succes. Når vi kommer til 
regnskabet vil det kunne ses, at vi har 
modtaget 121 autocampere og derved fået 
en indtægt på 12.138 kr.

Det er bestyrelsens indtryk, at dette har 
været et plus for havnen, og at vores 
autocampergæster på ingen måde har været
til gene.

Vi ved, at kommunens campingpladser har 
forsøgt at få kommunen til at forbyde 
autocampere på havnene. Hvad det ender 
med, ved vi ikke, men der er indledt et 
samarbejde herom med de andre havne i 
kommunen.

Ny pladsmand, når den tid kommer. Interesserede bedes henvende sig til 
formanden.

Undersøgelse vedr. betalingsautomat eller 
lignende.

Vi har i årets løb tilsluttet os 
betalingssystemet Harba. Det medfører, at 
vores gæstesejlere nu også kan betale med 
kreditkort ud over som hidtil med mobile-
pay/swipp og kontanter.

Denne ordning er ikke helt så god som en 
automatløsning, som ville kunne lette 
kassererens arbejde. Til gengæld er denne 
løsning gratis, mens en automatløsning ville 
koste i omegnen af 100.000 kr.

Nyt kajak- og jollehus. Som bekendt blev det ved den 
ekstraordinære generalforsamling i marts 



2016 besluttet at igangsætte byggeriet af et 
nyt jolle-og kajakhus. 

Syddjurs Kommune gav i slutningen af 
august måned byggetilladelse, og arbejdet er
nu godt i gang. Der er støbt sokler og en stor
del af gulvet, ligesom overbygningen er 
igangsat.

Alt sammen udført at frivillig arbejdskraft 
primært fra kajakafdelingen.

Sideløbende har en landinspektør opmålt det
opfyldte areal til 667 m2, således at 
Bådelaugets matrikulære areal nu er på 
16.123 m2.

Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. 
økonomi og system.

Vi har i årets løb indhentet tilbud på et nyt 
elektronisk låsesystem. Ud fra disse tilbud, 
vurderer vi, at et Salto-system må være det 
mest optimale set ud fra funktion og 
økonomi.

Desværre er systemet lidt dyrere end det vi 
vurderede tidligere på året, hvorfor vi har 
udsat monteringen af et nyt låsesystem.

Vi forventer at et nyt låsesystem kan 
monteres i den kommende vinter. Det 
betyder, at alle nuværende medlemmer skal 
have udskiftet deres nøgle med en 
elektronisk låsebrik. Nærmere om dette 
kommer i Lanternen, på hjemmesiden og via 
opslag i klubhuset.

Nye bagagevogne. Disse blev anskaffet lige før 
standerhejsningen.

Overvågningsanlæg:

Vi havde i efteråret 2015 ikke forudset, at et overvågningsanlæg på havnen kunne komme på 
tale – derfor indgik det ikke i indsatsområderne. Der blev imidlertid konstateret flere tilfælde af 
hærværk på biler og både. Derfor besluttede bestyrelsen at opsætte et overvågningsanlæg 
med et antal kameraer. Disse er nu i drift, men anlægget blev installeret så sent, at udgiften 
først vil figurere på næste års regnskab.

Medlemmer:

Bådelauget havde ved regnskabets afslutning 375 medlemmer, fordelt på aktive 
juniormedlemmer, aktive senior- og pensionistmedlemmer, aktive par-medlemmer, og passive 
medlemmer.

Heraf var der 81 medlemmer i Kajakafdelingen. 

Vinterarbejder:



Vi fik sidste vinter endnu en gang besøg af en storm. Det var stormen Gorm, der kom i 
slutningen af november 2015. Stormen medførte, at en båd væltede i stativet og at en anden –
mindre – båd sank.

Skaderne på havneanlægget begrænsede sig til et par knækkede flagstænger. De foregående 
års store skader slap vi for, men arbejdsholdet har også ihærdigt gjort sit for at forbedre 
havnens broer mv. 

Trods dette havde arbejdsholdet en travl vinter, hvor vestfacaden blev renoveret og 
ekstraisoleret. Endvidere blev der monteret forhøjere på flere elstandere, så de bedre kan 
modstå ekstremt højvande. Endelig blev der lavet en række reparationer på broerne.

Planer for den kommende vinter:

Det største arbejde i den kommende vinter bliver efterisolering af klubhusets facade mod øst. 

Desuden vil vi foretage nødvendige reparationer og forbedringer på broerne og havneanlægget
i øvrigt, herunder udskiftning af toiletdøre ved jolle- og kajakhusene.

Vi agter desuden – som nævnt tidligere – at installere et elektronisk låsesystem samt i 
sammenhæng hermed indkøbe en PC til kontoret.

Det har for nylig vist sig, at vores bådvogn har behov for en renovering, idet to af løftepuderne 
ikke længere kunne bruges.

Også vores internet vil vi kigge på og om muligt installere en fiberløsning, der skulle kunne give
en bedre sikkerhed for at der altid er ”hul igennem”.

Endelig fortsætter arbejdet med at opføre det nye jolle- og kajakhus.

Kloakering mm:

Syddjurs Spildevand har meddelt, at området langs med kysten fra Slotskroen til Egens skal 
kloakeres. I den anledning skal nedsivningsanlægget ved jolle- og kajakhusene sløjfes og 
spildevandet herfra pumpes til anlægget ved det store klubhus. Det sker ved nedgravning af en
pumpeledning mellem de 2 lokaliteter. 

Samtidig vil der blive nedgravet et tomrør, således at der på enkel vis kan trækkes et ekstra 
elkabel samt - efter behov - datakabler hen til jolle- og kajakhusene.

Økonomien vedrørende dette er lidt usikker, da vi ikke ved, hvad vi kan støde på af uforudsete 
ting undervejs.

Der må forventes visse gener for trafikken på havnen i forbindelse med arbejdet, men disse 
søges naturligvis minimeret.

BLÅ FLAG:

Bestyrelsen har besluttet, at vi ikke søger BLÅ FLAG næste år. Vi kan nemlig konstatere, at 
kriterierne for at få det BLÅ FLAG for havne løbende er blevet skærpet i ikke uvæsentlig grad 
og i et omfang, som vi har svært ved at leve op til.

Det er især følgende obligatoriske kriterier, der er vanskelige for os:

1. Der skal årligt afholdes 3 aktiviteter, der er inddragende eller oplysende om natur og 
miljø.



2. Havnen skal gennemføre mindst 2 miljøhandlinger om året, der bidrager til forbedringer 
på miljøområdet.

Beslutningen er afstemt med Syddjurs Kommune, og det er bestyrelsens vurdering, at det, at 
det BLÅ FLAG ikke bliver hejst, ikke får betydning for antallet af gæstesejlere eller andre.

Bådelauget vil naturligvis stadig sikre gode forhold på havnen - både i forhold til medlemmer, 
gæster og til miljøet. 

Storme og fortøjninger:

Risikoen for storme og ekstremt højvande er stigende. Vi skal derfor endnu en gang henstille 
kraftigt, at de der har både i vandet flytter båden længere væk fra broen og i øvrigt slækker 
fortøjningerne, så der ikke opstår et kraftigt træk i broerne ved højvande. Der er i 
havnereglementet krav om en affjedring på fortøjningerne ved broen. Situationen sidste vinter 
bekræfter endnu en gang, at denne affjedring er yderst vigtig – ikke bare af hensyn til broen, 
men også af hensyn til ens egen båd.

Eltilslutninger på bådene:

En anden ting, vi også vil bede om, er at få fjernet de mange kabler ned til bådene. Elstanderne
er beregnet til brug af let elektrisk værktøj og opladning af batterier. Som hovedregel må 
bådene kun være tilsluttet elstanderne, når ejeren eller en anden ansvarlig er på havnen.

Tilslutning af større udstyr eller længerevarende tilslutning kan lade sig gøre, men kun hvis der 
opsættes en bimåler og betales for forbruget. Elmålere kan lejes ved Jens Arne og Peter.

Sørg også for, at kabler og installationer er i orden, så der ikke sker kortslutninger og brand.

Repræsentanter fra bestyrelsen vil i den kommende vinter igen jævnligt gå rundt og trække 
stik ud de steder, hvor der ikke er en synlig bimåler. Det er ikke rimeligt, at nogle medlemmer 
”nasser” strøm på andre medlemmers bekostning.

Mastecontaineren:

Der har igen sidste vinter været god orden i mastecontaineren fordi et bestyrelsesmedlem med
hjælp fra et par medlemmer har sørget for at flytte rundt på masterne, så de lå optimalt. Tænk 
også lige selv over det, når I lægger jeres mast ind i containeren.

Vagtordning:

Vagtordningen hen over sommeren har fungeret fint, selv om enkelte medlemmer har svigtet. 
Vi vil gerne henstille, at man tager den vagt, man får tildelt, idet det er til gavn for os alle, at 
nogen passer på vores ting. Husk også at låse bommen når I om vinteren forlader havnen.

Frivilligt klubarbejde:

Ligeledes har det friville klubarbejde fungeret godt hen over sæsonen. Det er dejligt, at så 
mange deltager – og egentlig også at en del vælger at betale sig fra det med ekstra 300 kr. i 
kontingent.

Badebro og sauna:

Som nævnt ved sidste års generalforsamling har der rejst sig et ønske om en eller flere 
badebroer samt en sauna. Der har i den anledning været afholdt flere møder med en 
repræsentant fra Distriktsrådet i Rønde, idet man herfra er meget varm på tanken. Ligeledes 



har der været afholdt et møde med TRIF om eventuel oprettelse af en badeklub ved 
Nappedam.

Bestyrelsen vil gerne være åben for nye ideer og er derfor gået ind i arbejdet, men med den 
klare betingelse, at det ikke må koste Bådelauget penge.

Første skridt er at foreslå at passivt medlemskab ændres til begrænset medlemskab, således at
vinterbaderne kan melde sig ind i Bådelauget og have fornøjelse af Bådelaugets faciliteter i en 
periode, hvor der ikke er så meget pres på. Nærmere om det, når vi kommer til dagsordenens 
pkt. 5.

Tak:

Til sidst vil vi gerne rette en meget stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats for 
Bådelauget i det forgangne år. Ingen nævnt – ingen glemt. Det er dejligt at der altid er nogen 
der melder sig, når der skal udføres et arbejde – og det er tillige en forudsætning for at vi også i
fremtiden kan have en attraktiv, velholdt og prisbillig havn.


