Bestyrelsesmøde 16.06.2016
Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Egon Sørensen,
Henning Hansen, John Trolle
Fraværende: Harald Jørgensen, Jesper Norup,
Referent: John Trolle

Dagsorden:
1. Spørgetid.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Siden sidst.
4. Regnskab og budget.
5. Videoovervågning og låsesystemer
6. Pramplads D1
7. Mødeplan for 2.halvår 2016
8. Ferieplanlægning
9. Status på nyt jolle-og kajakhus
10. Eventuelt
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1. Spørgetid
Henning Buddig var mødt op for at informere bestyrelsen om tilstanden af Nappedam bådelaugs
internet, som i perioder har fungeret utilfredsstillende. Henning Buddig havde fundet fejl på en
gammel router på loftet af klubhuset. Denne er nu er blevet fjernet.
Parabolen i gavlen af klubhuset er blevet justeret, så anlægget nu igen fungerer optimalt.
Denne parabol skiftes dog inden så længe, da Røndes net leverer en ny opdateret, uden
beregning. Buddig oplyste at der typisk er flest brugere tilkoblet forbindelsen som hedder ’havnen’.
og kun få tilsluttet nettet som hedder ’yderhavnen.
Undersøg derfor hvilket af de to net der giver dig den bedste sendestyrke da det afhænger af hvor
på havnen du befinder dig.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet
3. Siden sidst.
Ingen punkter.
4. Regnskab og budget
Indestående i Bank: ca: 525000kr.

5.

Videoovervågning og låsesystemer.

Jan Uhrskov har undersøgt erfaringer med videoovervågning på Norsminde lystbådehavn samt
Egå marina. Begge havne havde god erfaring med videoovervågningen og havde eksempel på at
tyveri var blevet opklaret.
Der er blevet givet tilbud på videoovervågningsanlæg til Nappedam bådelaug fra flere firmaer og et
system fra firmaet Almsten er blevet valgt. Pris ca. 12000kr. excl. kabler og installation.
Der blev også gennemgået tilbud på forskellige låsesystemer som kan betjenes vha. såkaldte
brikker. Det vil først i løbet af efteråret blive besluttet om der skal investeres i et sådant låsesystem.

6. Pramplads D1
Der er blevet fremlagt ønske om opførelse af en mindre bro på pramplads D1, dog under hensyn
tagen til at pramplads stadig kan benyttes som pramplads.
Bestyrelsen har besluttet at endelig afgørelse herom træffes efter sommerferien.
7. Mødeplan for 2.halvår 2016.
Datoer for bestyrelsesmøder samt generalforsamling blev fastlagt og fremgår af mødekalenderen
bagerst i referatet.
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8. Ferieplanlægning
Ferieplan for bestyrelsesmedlemmer og pladsmænd blev gennemgået.

9. Status for nyt Jolle-og kajakhus
Den 23.05. er der modtaget landzone tilladelse og dispensation for byggeriet vedr.
taghældning. Der er en klagefrist frem til 20. juni. Herefter mangler vi at få byggetilladelse, inden
byggeriet kan påbegyndes. Byggetilladelsen er søgt.
Landinspektøren har opmålt området og opdateret ændringerne i gældende tegninger. Der er en
størrelsesmæssig afvigelse i forhold til det tilladte, hvorfor der er rettet henvendelse til
Kystdirektoratet for at få justeret tilladelsen.
Nogle detaljer for Jolle og kajakhuset mangler at blive indført i AutoCad-bygningstegningerne.

10. Eventuelt
Et klubmedlem har fremlagt forslag om at der bør afholdes en form for sikkerhedskursus, i
eksempelvis havnemanøvrer, bådens udrustning og sikkerhedsudstyr, specielt stilet mod havnens
ældre medlemmer. Bestyrelsen er enige om vigtigheden af sikkerheden til søs, men kan desværre
ikke stå for planlægningen af et sådant kursus.
Der vil på havnen, nær slæbestedet, snart blive opsat et informationsskilt som vejleder om reglerne
for sejlads med vandscootere og jetski i området indenfor rønnen.
Det blå flag for havne som Nappedam bådelaug har stået for gennem flere år, har bestyrelsen nu
vurderet som værende meget omfattende i forhold til den administration, aftalen i sin tid blev
indgået på. Der er derfor stilet et brev til Syddjurs kommune med ønske udtrædelse af dette hverv.
I samme forbindelse kunne Henning Hansen berette om at der have været inspektion på havnen
vedr. det blå flag for havne.
Som helhed var tingene i orden, dog manglede et par opdaterede plancher samt en håndslukker
ved olietanken.

Havneafgiften for en gæstebåd som ligger i havnen uden at nogen opholder sig ombord og uden at
der forbruges strøm er tidligere aftalt til at være halvdelen af normal takst, d.v.s. hhv. 62,50 kr og
75,00 kr .pr døgn.
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Særlige indsatsområder i 2016
Indsatsområde
Anskaffelse af hjertestarter
Placering af autocampere
Ny pladsmand, når den tid kommer

Tidsfrist
Indkøbt og modtaget
15.maj 2016
Ingen tidsfrist, interesserede bedes henvende
sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign.
Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus
Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer
2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi Sommeren 2016
og system
Nye bagagevogne
Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning
Når havne afgiftskuverter skal fornyes skal der være:
-afkrydsningsfelt for autocampere.
-felt for telefonnummer
-havneafgift for ubemandede gæstebåde uden eltilslutning.
( udformningen koordineres med Jytte Gyldenløve )
-Parkeringsplads for autocampere
-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )
-Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.

Mødeplan for 2. halvår 2016
Bestyrelse:
Dato

Møde
08.08.2016
05.09.2016
26.09.2016
24.10.2016
23.11.2016
05.12.2016

tidspunkt
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde

Aktivitetskalender: ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )
Udgår fra referat.
Der henvises til kalenderen på Nappedam bådelaugs hjemmeside.
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1900
1900
1900
1900
1930
1900

