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1. Spørgetid
Henning Buddig var mødt op til bestyrelsesmødet for sammen med bestyrelsen, at
gennemgå hvordan installationen af de kommende videokameraer kunne foretages.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.

3. Siden sidst
Som nogen måske har bemærket har der været efterladt en motorbåd på havnens
område igennem sommeren. Efter henvendelse til ejeren har klubben bedt om
havnepenge for dette ophold. Efter denne henvendelse blev båden dog straks fjernet til
trods for opholdet skulle skyldes motorproblemer. Nappedam bådelaug gør dog stadig
krav på havnepenge, for den tid båden har ligget i havnen.
Der er modtaget tilbud på videokameraer incl. opsætning. Der arbejdes dog på om det
er muligt, vi selv foretager selve kabelføringen for kameraerne og derved at spare
penge.
Egon kunne berette at køkkenet inden for den sidste tid har været benyttet i forbindelse
med andre klubbers arrangementer i Nappedam, hvilket har indbragt 2 gange 250 kr.
Det netop overståede Djursland bank cup-stævne, som blev med deltagelse af OCD er
af bestyrelsen vurderet til, at have været et fint og godt arrangeret stævne.
Nappedam bådelaugs jolleafdeling kan være stolte af have klaret denne store opgave.
Som altid ved sådanne arrangementer er der ting som ændrer hverdagen på havnen,
men også her blev der vist god sportsånd, fra øvrige medlemmer.

4. Regnskab og budget
Indestående i bank: 487698,- kr.
Budgettet til dato blev gennemgået med henblik på at budgettet for 2017 snart skal
udfærdiges.
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5. Udlejning af plads C18 frem til maj 2017.
Ny ejer af båden som ligger på plads C18 har forespurgt om lov til at have båden
liggende i havnen indtil maj 2017. Bestyrelsen har godkendt at dette kan lade sig gøre,
såfremt båden er forsikret, samt at der forudbetales pladsleje.
Det vil ikke være muligt at forlænge denne lejeaftale og der kan ikke tilbydes plads for
båden på land.
6. Evt. etablering af sauna og badebro i samarbejde med TRIF.
Distriktsrådet v. Karen Andreassen har rettet henvendelse til TRIF for samarbejde vedr.
opførelse af sauna og badebro på Bådelaugets arealer. Karen har endvidere indhentet
overslag på opførelse af sauna vest for klubhuset. Overslaget er på knap 400.000 kr.
Dertil kommer udvidelse af badebroen.
Henning Madsen har deltaget i et møde om dette hos TRIF. TRIF er muligvis
interesseret i at oprette en badeklub ved Nappedam, men har også en placering ved
Følle Strand inde i billedet.
Nappedam Bådelaugs bestyrelse har vurderet, at det med det igangværende projekt
med bygningen af jolle- og kajakhuset, ikke på nuværende tidspunkt, vil blive besluttet
om vi skal indgå i dette samarbejde med TRIF.
Ovenstående projektforslag sendes til vurdering i visionsudvalget.
7. Generalforsamling d. 23.november
Gennemgået planlægningen af den kommende generalforsamling.

8. Status på nyt jolle- og kajakhus
Byggetilladelse for opførelsen af jolle- og kajakhuset, blev modtaget i sidste uge.
Byggeudvalgsmøde blev ligeledes afholdt i sidste uge og byggeriet er dermed så småt
blevet påbegyndt med de første spadestik.
Der vil blive afholdt byggemøder en gang pr. måned således status for byggeriet kan
følges.

9. Eventuelt
Onsdag den 07.09. afholdes afdelingsmøde i klubben.
Harald opfriskede lige at sæsonen går mod sin afslutning og at den lille mastecontainer
dermed skal klargøres. Senest den 10.10. skal den ene side i containeren derfor være
ryddet, så har du noget liggende bedes du få det fjernet.
Der har været to henvendelser med ønske om at have både liggende i havnen i
vinterhalvåret. Bestyrelsen accepterer at bådene ligger i havnen og betaling sker som i
sommerhalvåret.
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Listen for frivilligt arbejde på havnen for 2017 er ved at blive udfærdiget og sidste frist
for tilmelding, bliver til generalforsamlingen den 23.november.
Der har fra et af klubbens medlemmer været ytret ønske om udstedelse af en fuldmagt
til benyttelse af Nappedam bådelaugs stemmeret ved generalforsamlingen for Danske
tursejlere. Nappedam bådelaugs bestyrelse, holder som tidligere fast i, at Nappedam
bådelaug kun repræsenteres af bestyrelsesmedlemmer og der vil dermed ikke vil blive
udstedt en fuldmagt.
Jan Uhrskov kunne melde at jolleafdelingen mangler at oplyse nødvendige skrognumre
for diverse joller i forbindelse med forsikringen af jollerne. Dette bringes i orden snarest
og selvfølgelig inden jollerne igen bliver pakket væk.

Særlige indsatsområder i 2016
Indsatsområde
Anskaffelse af hjertestarter
Placering af autocampere
Ny pladsmand, når den tid kommer

Tidsfrist
Indkøbt og modtaget
Er gennemført.
Ingen tidsfrist, interesserede bedes
henvende sig til Formand Henning
Madsen
Bådelauget tilslutter sig Harba
betalingssystemet.
Følges løbende
2016

Undersøgelse vedr.
betalingsautomat el. lign.
Nyt jolle- og kajakhus
Kampagne for nye og yngre
medlemmer
Elektronisk låsesystem, afklaring
vedr. økonomi og system
Nye bagagevogne

Er afklaret, men udsættes indtil
videre p.g.a. økonomi.
Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning
-Parkeringsplads for autocampere
-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )
-Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.
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Mødeplan for 2. halvår 2016
Bestyrelse:
Dato

Møde

tidspunkt

26.09.2016
24.10.2016
23.11.2016
05.12.2016

Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde

1900
1900
1930
1900
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