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Aktivitetskalender 2016:
D. 14. april

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 20. april

kl. 19,00 Møde for nye medlemmer

D. 7. maj

kl. 13,30 Standerhejsning

D. 7.maj

kl. 19,00 Standerhejsningsfest

D. 17. maj

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 13. juni

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 19. august

kl. 19,00

D. 29. september

Visionsaften i klubhus. Fællesspisning kl. 18.00 - temamøde kl. 19.00-22.00.

Grisefest

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær frem til og med 3. maj . Se omtale
andet sted i Lanternen.
HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær til og med 31.
maj (bemærk dato for afslutning i maj er rykket) (strikke– og snakketøj må medbringes) .
HAD’erne starter op igen tirsdag d. 13. september.

HUSK HUSK HUSK
at melde adresse– og telefonnummerændringer til:
Kasseren Jytte Gyldenløve
mail kasserer@nappedam.dk eller

tlf.nr. 2479 7306

Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam
Kenny Young

D – 72.

Povl Juncher

E – 27.

Mikkel Dueholm E - 20
Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber i må få
mange gode oplevelser i klubben og på vandet.

Deadline for Lanternen 2016 - 2017
26. august 2016 udsendes
23. oktober 2016 afhentes i klubhus
22. januar 2017 udsendes
24. marts 2017 afhentes i klubhuset
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BÅDISÆTNING 2016
Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd sat i vandet:
Lørdag den 16. april fra kl. 09,00
Lørdag den 23. april fra kl. 09,00
Lørdag den 30. april fra kl. 09,00
Lørdag den 7. maj fra kl. 09,00 til kl. 12,00 (Standerhejsning kl. 13,30)
I klubhuset finder du tilmeldingslister for de enkle dage. Skriv dig på listen for den dag, der passer dig bedst.
Der kan isættes mellem 10-15 både pr. dag, og bådene bliver isat i den rækkefølge, de står opført på listerne.
Hvis du ønsker isætning udenfor ovenstående tidspunkter eller har spørgsmål til isætningen i øvrigt, så kontakt:
Jens Arne Tams 2195 1434
Peter Udsen

2422 2290

HUSK!
Pladsen skal være ryddet for både senest den 20. maj. Det vil sige, at almindelig forårsklargøring skal finde sted inden denne dato, uanset om båden har været på land eller i vand i vinterperioden.
Efter denne dato kan både kun tages på land i forbindelse med akutte reparationer af kort varighed.

Oprydning efter isætning
Samme dag, som din båd er sat i vandet, skal dit stativ placeres i stativgården, og området ved
din vinterplads skal ryddes for affald.

BÅDESTATIVET SKAL VÆRE PÅMALET PLADSNUMMER

Stativet skal være forsynet med navn/pladsnr. før det sættes i stativgården (ellers ryger det ud).
Affald skal anbringes i miljøstationen, hvor der er sat container, tønder og dunke frem til formålet.
Følg anvisningerne, så Peter og Jens Arne ikke skal bruge deres i forvejen sparsomme tid med
at sortere affaldet.
Har du stativ eller andet materiale liggende i stativgården, som ikke bruges, er det en god ide at
fjerne det, så der er plads til alle de mange stativer, der rent faktisk bruges.

3

Nappedams pladsmænd

Peter Udsen
Jens Arne Tams

Info fra El-holdet
EL-skader i Nappedam
Så er den gal igen, der er kommer regnvand i EL-standeren på B-broen ud for gæstepladserne.
Fra EL-holdets side har vi forsøgt med indvendig afdækning for at sikre at evt. indtrængende vand fra toppen af standeren ledes uden om de elektriske komponenter, men det er alligevel gået galt igen på en regnvejrsdag med kraftig vestenvind.
Måske fordi lågen der dækker over automatsikringerne
ikke var lukket og skruet tæt i, men kun delvis lukket
med den indbyggede fjeder.

Derfor lige denne opfordring til alle om at huske
at lukke lågerne ”rigtigt” efter åbning og betjening af automatsikringerne.
Jørgen Bank—tekst og fotos
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Standerhejsning d. 7. maj 2016 kl. 13,30
Så er tiden kommet, hvor standeren skal hejses.
Det sker først ved klubhuset og efterfølgende
ved jolle– og kajakafdelingen.
Efterfølgende vil der være lidt godt til ganen i
klubhuset.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil komme og være med til at
markere den nye sæson.

Standerhejsningsfest d. 7. maj 2016 kl. 19.00 i klubhuset.
Menu: Buffet med div. salater, kartofler, brød og kød.
Drikkevarer: købes i baren.
Tilmelding mail: tina.nielsen.smc@gmail.com eller k-pet@hotmail.dk
Ring el. sms: 61770530 eller
28871699
S.u. 23. april.2016
Pris: 200 kr.
Tilmelding bindende.
Vi glæder os til at se Jer.
Festudvalget
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Extraordinær generalforsamling i Nappedam Bådelaug
Den 17. marts 2016 var der 100 medlemmer samlet i
klubhuset til behandling af forslag fra bestyrelsen om
opførelse af tilbygning af uisoleret opbevaringsskur for
jolle- og kajakmateriale.
Tor Andersen blev valgt til dirigent. Formanden Henning Madsen
forelagde bestyrelsens forslag, hvorefter
der var en
god snak frem og tilbage om bl.a. økonomi og arbejdskraft, hvorefter man gik til afstemning om det fremlagte
forslag.
I alt blev der afgivet 100 stemmer, 83 stemte ja, 16
stemte nej og 1 stemme var ugyldig.

Forslaget var hermed vedtaget.
Sluttelig gik man over til sidste punkt på dagsordenen—Evt.—hvor snakken gik livligt.
Klokken 21,20 var den extraordinære generalforsamling slut og så kom der kaffe og kage på bordet.

Tekst og foto: Marianne B
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Kaj Jensens afskedsreception d. 20. marts 2016
Der blev holdt reception for
Kaj Jensen efter mange års
ansættelse som pladsmand.
Solen skinnede og rigtigt
mange havde fundet vej til
klubhuset, hvor bestyrelsen
var vært ved et glas vin og
kransekage.
Gavebordet blev hurtigt for
lille, da mange kom med
en personlig hilsen til Kaj.

Formand Henning Madsen holdt
en tale, hvor han fortalte om de
mange år, som Kaj Jensen har
været på havnen.
Kaj blev allerede i 1968 medlem
af Nappedam Bådelaug, og tidligt
blev han en del af arbejdsholdet,
samt medlem af havneudvalget,
ligesom han, sammen med Mie, har været i
festudvalget.
For sit store arbejde for havnen, blev Kaj
i dag udnævnt til æresmedlem, hvilket
formanden overrakte bevis for.
Senere vil der bliver ophængt
æresbevis med foto i klubhuset,
sammen med de øvrige æresmedlemmer.

Der var også mulighed
for at hilsen på Kaj’s afløser Jens Arne Tams.

Tekst og foto: Marianne B
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Vilhelm Boserup på Nappedams arbejdshold
har bestået sin svendeprøve som brobisse tirsdag den 23. februar 2016

Vilhelm Boserup har, i en alder af næsten 80 år, været til arbejdsholdets svendeprøve og efter et
par småfejl , som blev påpeget af de 3 skuemestre Poul Christensen, Villy Espersen og Klaus
Ribe, kan han nu kalde sig brobisse.
Prøven fandt sted tirsdag d. 23. februar om formiddagen, hvor der skulle findes diverse værktøjer frem, samt materiale til udskiftning af en planke på D-broen.

Efter en del snak frem og tilbage mellem skuemestrene, blev disse enige om, at svendeprøve
kunne godkendes.
Dette blev derefter fejret med en dejlig frokost, indtaget under private former.

Lanternen ønsker Vilhelm Boserup hjertelig tillykke uddannelsen.

Her ses fra venstre Villy Espersen, Klaus Ribe, Poul Christensen og Vilhelm Boserup
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På opfordring af Lanternens redaktør:

AMAZING
Er navnet på en 40 fods dansk sejlbåd. De sidste par år har den fast sejlet rundt imellem de god
7.500 ﬁlippinske øer med ski)ende besætninger.
I februar måned var et par gamle ”drenge” fra Nappedam med som gaster i tre uger – og det var super
spændende.
E)er en ﬂyvetur på ca. 20 1mer med tre
ski) landede vi på øen Busuanga. Her skulle vi skulle møde vores ﬁre medgaster og
skibets faste besætning på tre personer:
den danske skipper Kim, hans ﬁlippinske
kæreste og skibets 22-årige ”boat man”,
vores hjælpsomme altmuligmand. I alt altså ni personer ombord – alle opsat på
eventyr. De øvrige gaster var en 13-årig
pige og hendes mor fra Sjælland og et kærestepar i tyvene fra Horsens. Ja, og så vi to
gamle fra Nappedam, Jens Arne og Peter.
En 40 fods båd har dog en vis størrelse,
men ni personer er også mange, når alle
skal ﬁnde en soveplads, dele et lille toilet og et pantry med to gasblus og en lille ovn. Men det gik ﬁnt, og
der var på intet 1dspunkt optræk 1l uvenskab. Alle hjalp hinanden på bedste vis. Ja, fak1sk kom der yderlig tre unge mænd ombord de sidste fem døgn. De kom fra en anden dansk båd, som havde fået motorproblemer. Begge både var på vej ud 1l et af verdens bedste rev for dykning, så det skulle de jo ikke gå
glip af. Det gjorde ikke trængslen mindre, og vi sov hist og her og alle vegne. Komfortabelt var det bestemt ikke, men en oplevelse.
Morgenmad tog vi hver især, som vi vågnede mellem kl. ca. 06 og 07.30. Ellers gik madlavningen på ski)
med to personer på hvert hold. Vi ﬁk
masser af ris, grøntsager, frugt, dåsemad og indimellem frisk ﬁsk og en kylling. Vi sejlede ca. 10 grader nord for
ækvator, så det var lunt, meget lunt!
Lu)temperatur på godt 35 grader og en
havtemperatur på ca. 30 grader, så ikke
noget problem at være vinterbader her.
Om na@en faldt der meget dug på dækket. Så tæt på ækvator bliver det jo meget hur1gt mørkt – blot e)er et kvarters
1d med skumring er det sort nat. Ca. kl.
18.30 tændes himlens stjerner for at
forsvinde igen ved seks1den næste
morgen. Strøm og ferskvand er en mangelvare på disse kanter, så al vask og
opvask sker i saltvand og lyset slukkes
ved 21-1den.
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Naturen er storslået med høje bjerge, som fortsætter flere hundrede meter ned i dybet. Vi opankrede som regel på ca. 30 meters dybde, ofte blot 100 meter fra land. Kun en enkelt nat havde vi
frisk luft med en vindstyrke på ca. 18 sekundmeter. Ellers var vejret meget roligt, så vi sejlede
faktisk mest for motor. Dagsdistancerne var ikke lange, ofte tre til fire timer, og så havde vi et par
enkelte lange dage. Havne er der ingen af, så vi lå hver nat for anker. Vi kunne så tage dingien
(gummibåden) til land, hvis vi havde lyst til at gå os en tur eller måske besøge en landsby.
Ombord er en af hovedaktiviteterne dykning og
snorkling. Filippinerne er et af verdens bedste steder for disse aktiviteter med de flotteste rev fyldt
med farvestrålende fisk, skildpadder, hajer, mantraer m.v. Moderen og datteren fra Sjælland samt
jeg selv valgte at tage dykkercertifikat ombord. Det
betyder, at vi nu må vi dykke ned til 18 meters dybde, men en tur i overfladen med snorkel er også
en kæmpe oplevelse.
Befolkningen er de venligste mennesker, jeg har
mødt på jorden, og priserne på diverse varer de
laveste, jeg har oplevet. F.eks. koster en banan 5
øre, en flaske rom 12 kr. og en øl (på restaurant) 6 kr. Jeg blev klippet (ganske fint) for 8 kr., og
så gik der endda en høne rundt i lokalet.
Altså ingen tyfoner og ingen pirater, som man jo ellers hører om i forbindelse med Filippinerne.
Tyfoner får de jævnligt, men primært i efterårsmånederne, og pirater findes, men de huserer tættere ved Borneo – ca. 600 km fra det område vi sejlede i.
De steder, hvor der er adgang til en skole, er der seks års
skolegang. Mange bor på små, ret afsidesliggende øer i
bambushytter, så ikke alle børn har denne mulighed. Her
vrimler børneværelserne ikke med Lego og andet legetøj,
men et gammelt knallertdæk og en pind er yndet legetøj, og
så elsker ungerne basketball. De voksne går voldsomt op i
hanekamp, og der opdrættes kamphaner alle vegne. Vi var
senere på turen så heldige at overvære disse hanekampe en
søndag eftermiddag i en arena.
Landet fik sin selvstændighed i 1946. Fra 1520 til 1902 var
øriget en spansk koloni. Derefter var Filippinerne under amerikansk styre frem til 2. verdenskrig, hvor japanerne besatte
store dele af øriget. Der var voldsomme slag mellem amerikanerne og japanerne i området, og der ligger adskillige vrag
på havets bund.
Vi fandt vores skib gennem FTLF (Foreningen til Langturssejladsens Fremme), som bl.a. har til formål at formidle gastepladser. Det kan varmt anbefales.
Prisen for at være gast er ca. 250 kr. i døgnet (for en ”køjeplads”). Dertil kommer ens andel af
udgifter til mad, diesel, gas m.m. For vores vedkommende beløb det sig til ca. 1.500 kr. for de tre
uger. Ja, og så kommer naturligvis udgiften til fly m.v. oveni.

Tak til Peter Storm for beretningen
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Arbejdsfrokosten 2015/2016
Arbejdsfrokosten blev i år afholdt en solbeskinnet lørdag i april. 20 mand mødte op i klubhuset,
mange nyvasket og pænt påklædt. Frokostpigerne havde lavet lidt lækkert, og appetitten fejlede
ikke noget. Der blev hyggesnakket, og på et tidspunkt fik Vilhelm Boserup endelig overrakt sit
svendebrev, samt plade til påsætning på hans bådeplads D11, hvor den nu kan beses.

Efter denne seance,
havde frokostpigerne
arrangeret lidt ekstra
lækkert for herrerne, i
det de havde entreret
med en mavedanser.
Det var meget underholdende at se på, både
mavedans og herrerne.

Der blev i år ikke holdt tale for
frokostpigerne, til gengæld blev
der stående sunget. Redaktøren
vil foreslå , at man måske skal
øve sig lidt inden næste års
frokost.

Sædvanen tro var der tur
på havnen inden man indtog
dessert, ost og kaffe.

Igen i år blev
det en rigtig
hyggelig dag.

Tekst/foto: MB/GTL
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Kapsejlads år 2016

Kapsejlads i Nappedam er en fornøjelse af de gode. Man får sejlet, man får frisk luft, man får
spænding, man får social fællesskab, man får nydelse, ja kort sagt man får sejlerglæde.
Vi starter op tirsdag d. 03-05-2016. Det foregår ved, at man møder op og får udleveret årets sejlplaner og starttider, hvis man er tilmeldt i sin båd. Kl.19.06 går den første start, og de øvrige både følger efter på deres individuelle udleverede starttider, og til slut ved mållinjen skulle alle så
sådan cirka komme over samtidig. Når så båden er tøjret og sejlene pakket sammen, er der kaffe, brød og kage i klubhuset, hvor der muntert og hyggeligt sludres om alt, hvad der falder én for
hjertet. Sådan går alle vores sejladser, HYGGELIGT.
Tirsdag d. 14-06 er der en af vores 2 distance sejladser uden for Rønnen.
D. 21-06 er der sidste sejlads inden sommerferien, og torsdag d. 23-06 afholdes der en sankthans sejlads.
Tirsdag d. 09-08 startes der op igen, og d. 16-08 afholdes der igen distancesejlads uden for
Rønnen.
Lørdag d. 27-08 sejles der natsejlads, hvilket er en utrolig sjov og spændende sejlads, hvor der
bagefter er traktement og hygge i klubhuset.
Tirsdag d. 27-09 er der sidste tirsdagssejlads, og efterfølgende lørdag d. 01-10 er der afslutningssejlads, som starter med morgenbrød efterfulgt af 2 kapsejladser. Herefter der er middagsmad og så kommer den sidste sejlads, som går på distance ud forbi Rønnen og til bavs igen. Endelig sluttes dagen med præmieoverrækkelse og kaffe og kage. Om aftenen afholdes der som
regel en afslutningsgourmetfest.
Med venlig hilsen
Kapsejlerudvalget.

NAPPEDAMS HÅRDARBEJDENDE DAMER
Nappedams HAD’er (strikke og hyggeklub), som mødes den 2. og 4. tirsdag fra kl 14-16 holder
ferie fra den 31. maj, hvor vi mødes kl. 13 til en let frokost. (bemærk datoen er flyttet fra d.24.5.)
Vi mødes igen d. 13. september kl. 14. Alle damer, som er medlem, eller vis mand er medlem af
Nappedam Bådelaug er velkommen. Pt. er vi 14 damer, som strikker, hygger, drikker kaffe og
nyder hjemmebagt brød.
Venlig Hilsen HAD’erne
13

og maj
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Nyt fra Visionsgruppen
Gruppen har holdt sit andet møde og har, udover målsætningen om at få skabt en vision for havnen, også besluttet, at vi i år vil have yderligere et arbejdsfokus, nemlig: Klubånd og - fællesskab. En af havnens kerneværdier er jo netop medlemmernes gode samarbejde og sammenhold, og vi er overbevist om, at dette fællesskab er nøglen til havnens fortsatte udvikling.
Derfor vil vi i visionsgruppen også gerne slå et slag for klubånden og tage initiativ til aktiviteter,
der forhåbentlig kan styrke endnu flere af Nappedams medlemmers tilhørsforhold til både havnen og hinanden på kryds og tværs af alders- og interessegrupper.
Vi søsætter BOB-dage den første lørdag i sommermånederne (juni-juli-august), hvor havnens
børnefamilier - og selvfølgelig også bedsteforældre med børnebørn m.fl. - kan ses til hygge og
samvær á la HD og HAD-grupperne, der jo nok er målrettet de lidt ældre sejlere. Formålet er at
få den næste generation af Nappedammere til at mødes, lære hinanden at kende og finde sammenhold på havnen samt at bidrage til det attraktive klubmiljø for børnefamilier og andre yngre,
nye sejlere. BOB-navnet er inspireret af Dansk Sejlunions nye, gule Børn Om Bord-flag, og dagenes indhold er helt uformelt med kage og kaffe på kanden, krabbevæddeløb, soppeture og leg
på legepladsen, mens de voksne kan snakke. Se også annonce for BOB-dagene andet steds i
bladet og på hjemmesiden.
I forbindelse med den årlige grisefest, lørdag d. 19/8, vil vi være igangsættere af en række fællesaktiviteter om eftermiddagen i form af sjov på, med og ved vandet - socialt samvær og vandleg for Nappedammere i alle aldre. Hold øje med næste nummer af Lanternen og hjemmesiden
for nærmere info og meld meget gerne tilbage, hvis DU har en ide og lyst til at stå ved roret for
en aktivitet - stor som lille.
Og så tilbage til det, vi startede med: Vi håber, at rigtig mange af havnens medlemmer har lyst til
at være med til at beskrive fremtidens Nappedam. Vores mål er at have visionen klar til generalforsamlingen til efteråret, og det vigtigste skridt på vejen dertil er input fra så mange interesserede som muligt. Derfor inviterer vi alle Nappedammere til Visionsaften torsdag d. 29/9 i klubhuset.
Her vil vi komme med et visionsoplæg til debat, og Dansk Sejlunions konsulent Leon Träger vil
være med og guide os gennem processen. Sæt derfor allerede nu et stort X i kalenderen til denne aften, info om klokkeslæt og - måske - fællesspisning inden mødet følger i Lanternen og på
hjemmesiden.
Næste møde i Visionsgruppen er tirsdag d. 29/3 kl. 19.30-21.00 i Klubhuset. Husk at ALLE
medlemmer af Nappedam er meget velkomne til at være med - vi er en god, blandet flok af både
sejlere og kajakroere, og sidst havde vi ikke færre end tre slags kage på mødebordet... Vel mødt!
På vegne af Visionsgruppen - Camilla Storm
HUSK:

BOBBOB-dage i Nappedam den før ste
lørdag i juni-juli-august
(d. 4/6, 2/7 og 6/8) kl. 10.00-12.00
Børn Om Bord?
Tag ungerne med og mød havnens andre børnefamilier til krabbevæddeløb og soppeture,
kage og kaffe på kanden, snak, hygge og leg,
så vi og børnene kan lære hinanden bedre at
kende.
Ingen tilmelding - bare mød op!
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Nappedam HD - Så skal vi se motorer og maskiner
Vi tager nemlig til
Dansk Motor- og Maskinsamling.
Har du lyst til at se motorer i alle aldre og i alle størrelse, så tag med på tur til Dansk Motor- og
Maskinsamling onsdag den 27. april.
Jeg har en aftale med Jens Sørensen, at vi er der kl. 10,00.
adressen er Kristiansmindevej 14, 8750 Grenå.
Jeg regner med, at vi mødes i Nappedam og kører herfra kl. 09,30. Her fordeler vi os i bilerne,
som folk nu har lyst til. Vil du køre direkte, gør du bare det, og så mødes vi ved Maskinsamlingen.
Jeg har talt med Jens om, at der vil blive mulighed for at købe
3 håndmadder for 50 kr., øl og vand 10 kr.
Muligt priserne justeres lidt.
Entre er 50 kr.
Som sidste gang, nemlig i 2010, vil der også være muligt at tage gaster med.
Skipper står inde for ordentlig opførsel for gasterne, vi andre kan opføre os, som vi plejer.
Tilmelding er nødvendigt af
hensyn til spisningen.
Liste er ophængt i klubhuset
og nedtages den 23. april.
Glæder dig til en god og
spændende drenge tur.
Hilsen
Harald
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Tak

Tak for den store opmærksomhed ved min afskedsreception
d. 20. marts.
Det var meget overvældende.
Også en stor tak til bestyrelsen for det flotte arrangement.
Venlig hilsen
Kaj

Nappedam H.D.
Foråret er kommet og sommeren står lige for døren, så traditionen tro mødes vi.

Tirsdag den 3. maj 2016
for klargøring til standerhejsningen den 7. maj.

Vi mødes som sædvanligt omkring kl. 09,30 og får en kop kaffe. Herefter vil vi, til glæde for alle
og os selv, hjælpe Jens Arne og Peter med få ryddet op og pyntet på pladsen inden standerhejsningen.
Imens vil hovmesteren m. fl være i kabyssen, og kl. 12,00 vil de som traditionen byder servere
en herrefrokost for os.
Lad os mødes, og skåle på mange gode sommersejladser, tid til lidt hygge efter veludført klargøring til standerhejsningen.
Prisen vil være i henhold til foretagne indkøb. Dankort er ikke gangbar mønt, men ægte danske
kroner.
Tilmelding senest onsdag den. 27. april.
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 2058 8485, www.nappedam.dk
Bestyrelsen:
Formand

Henning Madsen formand@nappedam.dk

2937 1849

Næstformand Henning Hansen

henning_hansen@mail.dk

2148 6064

Kasserer

kasserer@nappedam.dk

2479 7306

Sekretær

Jytte Gyldenløve
John Trolle

trolle.x102@gmail.com

2460 9607

Harald Jørgensen

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Jan Uhrskov

janu@gfforsikring.dk

2557 2002

Jesper Norup

jespernorup@hotmail.com

2920 8424

Køkkenansvarlig:

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Pladsmænd:

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Jens Arne Tams

jatams51@gmail.com

2195 1434

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Anders Andersen

vibe32d@gmail.com

6154 5874

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Per Hansen

ap.hansen@hotmail.dk

9137 6761

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Jørgen Bang

jb@fiber.dk

4082 2820

Jens Arne Tams

jatams51@gmail.com

2195 1434

henning _hansen@mail.dk

2148 6064

Suppleant/

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen
Optagning/isætning:

Havneudvalg:
Formand

Miljøkoordinator: Henning

Hansen

Jolleudvalg:
Formand

Lars Nørgård Bjørn jolleafdelingen@gmail.com

4254 1440

Kasserer

Ingrid Rønne

8637 2595

roenne.foelle@mail.dk
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Sejlerskole:
Kontaktperson & træner Bjarne

Træner

Sandgaard annevang@mail.dk

Jørn Nielsen

jorn.ostergaard@gmail.com

5126 4738
8637 1490

Kapsejlads:
Formand

Lars Forsom

sejler.lars@yahoo.dk

3031 7515

Kasserer

Rene Hansen

vi3@os.dk

2886 6322

Baneansvarlig

Christian Jacobsen chrskum@gmail.com

2046 2079

Klubmåler

Per Petersen

perp@lincofood.com

2260 1459

Diverse

Ole Madsen

om_roende@hotmail.com

2789 2478

Kajakudvalg:
Formand

Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk

2926 5414

Kasserer

Aase Hansen

kasserer@nappedamkajak.dk

6177 2488

Web

Jesper Norup

web@nappedamkajak.dk

2920 8424

es599@hotmail.com

2025 5023

Køkkenansvarlig Egon Sørensen

Aktivitets– og Festudvalg:
Dorthe & Kjeld Petersen

k-pet@hotmail.dk

2887 1699

Tina og Brian Nielsen

Tina.nielsen.smc@gmali.com

6177 0530

Web-master :

Henning Buddig

henning@thors-web.dk

3025 9822

Lanternen:

Marianne Brenholdt

mariannebrenholdt@gmail.com 6049 8786
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Afs. Nappedam Bådelaug
Molsvej 32
8410 Rønde

Flot foto af vores havn med en fantastisk baggrund
taget af Knud Schultz
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