
Nappedam Bådelaugs generalforsamling d. 22. november 2017.
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:

Undersøge mulighed for elektronisk 
kommunikation med medlemmer.

Dette er udsat til 2018, da vores 
regnskabssystem, som også indeholder 
medlemsarkivet, ophører. Vi skal derfor 
snarest finde et nyt system, og vil her sikre, 
at det også kan danne grundlag for 
elektronisk kommunikation med 
medlemmerne.

Nyt jolle- og kajakhus. Sidste vinter og sommeren over har en 
gruppe meget aktive frivillige – primært fra 
Kajakafdelingen – arbejdet på at få huset op 
at stå. 

Selve kajaklageret og en stor del af 
udeområdet er færdigt. Toiletafsnittet 
forventes påbegyndt om kort tid. Hele 
byggeriet vil stå færdigt senest ved 
Bådelaugets jubilæum d. 2. juni 2018.

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende 
fuldmagter.

Forslag herom behandles senere på 
generalforsamlingen.

En tættere dialog med Jolleafdelingen 
omkring diverse forhold.

Vi har en meget aktiv Jolleafdeling, hvor 
børn og unge lærer at sejle og er meget 
glade for det. I det forgangne år var der 28 
juniormedlemmer.

Der var imidlertid i 2016 lidt vanskeligheder 
med forskellige administrative forhold, 
herunder afdelingens regnskab. Siden er der 
kommet en ny kasserer til, hvorfor disse 
vanskeligheder forventes at være overstået.

Omlægning af kloak. Syddjurs Kommune har besluttet at området 
langs kysten fra og med Egens til Slotskroen 
skal kloakeres. Spildevandet fra jolle- og 
kajakhusene er hidtil blevet udledt til et 
nedsivningsanlæg, men skal nu tilsluttes det 
offentlige spildevandsanlæg.

Syddjurs Spildevand har meddelt, at man 
forventer at påbegynde arbejdet først i det 
nye år.



Derfor blev der i sommer nedgravet en 
kloakpumpeledning fra jolle- og kajakhusene
hen til anlægget ved et store klubhus. Herfra
skal havnens samlede spildevand pumpes til 
den kommende spildevandsledning langs 
Molsvej via en ny pumpebrønd i 
stativgården.

Sammen med kloakpumpeledningen blev der
også nedgravet et større elkabel samt 2 
tomrør – sidstnævnte til en udvidelse af 
overvågningsanlægget samt en mulig 
forbedring af internetforbindelsen.

Internet – nye muligheder undersøges, evt. 
fiber.

Bådelauget har i dag en trådløs 
internetforbindelse via Egnsnettet.dk 
(tidligere roendesnet.dk) samt trådløse 
forbindelser ud til havnearealet. Havnens 
anlæg er gennem de seneste 4 år blevet 
forbedret og udbygget, så det nu fungerer 
godt og stabilt – bedre end i mange andre 
havne.

Bestyrelsen vil derfor ikke foreslå ændringer 
på nuværende tidspunkt, idet en 
fiberforbindelse vil være noget dyrere end 
det nuværende. 

Tilbud fra Fibia i 2015: 7.200 kr. årligt
Nuværende omkostning: 1.200 kr. årligt.

Facebook. Det har i bestyrelsen været vurderet om vi 
skal have en officiel Facebookgruppe som 
supplement til hjemmesiden. Fordelen kunne
være, at man hurtigere kunne kommunikere 
ting ud, men det forudsætter at 
medlemmerne er på Facebook. Da det langt 
fra er tilfældet, har bestyrelsen valgt ikke at 
gå videre med dette – i hvert fald ikke på 
nuværende tidspunkt.

Der henvises til hjemmesiden 
www.nappedam.dk samt den privat 
oprettede facebookgruppe ”Nappedam 
Bådlaug”.

Visionsgruppen. Visionsgruppen blev nedsat i 2015 med det 
formål, at komme med forslag og initiativer 
til, hvor Bådelauget skal bevæge sig hen de 
kommende år.

Gruppen har arbejdet med at oprette 
vinterbadning samt arrangeret lørdage for 
børn. Det sidste desværre med meget ringe 

http://www.nappedam.dk/


fremmøde.

Gruppen modtager gerne forslag til emner 
man kan arbejde videre med.

Medlemmer:

Bådelauget havde ved regnskabets afslutning 385 medlemmer, fordelt på aktive 
juniormedlemmer, aktive senior- og pensionistmedlemmer og medlemmer med begrænset 
medlemskab.

Heraf var der 80 medlemmer i Kajakafdelingen. 

Det forgangne års arbejder:

Også sidste vinter havde arbejdsholdet en travl sæson. Det største arbejde var en renovering 
og efterisolering samt udskiftning af vinduer og dør i klubhusets østfacade. Vi har nu været 
hele vejen rundt om klubhuset startende med tag i 2007, gulv og varmeanlæg i 2008, sydgavl 
i 2013, vestfacade i 2016 og nu østfacaden i 2017.

Desuden blev der foretaget en række vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af 
broanlæggene. I flæng kan nævnes udskiftning af defekte broplanker, stabilisering af broer, 
forhøjelse af elstandere, udskiftning af fortøjningsrør, reparation af flydebro mm.

Det lille hus ved slæbestedet – benævnt pumpehuset – var efterhånden noget faldefærdigt. 
Derfor blev det i vinter udskiftet med et nyt og lidt højere hus. Huset bruges primært til 
opbevaring af grej, der benyttes ved søsætning og optagning af både.

Vi har i vinteren 2016/2017 været forskånet for større skader i havnen, hvilket dels skyldes de 
foregående års større forbedringsarbejder og dels at vi er sluppet for meget kraftige storme. 
Stormfloden i begyndelsen af januar forårsagede store skader i den sydlige del af landet, men 
vi gik fri.

Stormfloden d. 29/30. oktober var ligeledes skånsom over for havnen, men forårsagede dog få
skader.

Bådvognen måtte desværre gennemgå en større renovering, da to af støttepuderne ikke kunne
bruges. Som det vil fremgå af regnskabet, var dette en dyr opgave, som ikke helt var forudset.

Endelig har vi i 2017 fået installeret et nyt elektronisk låsesystem, der dækker stort set alle 
adgangsveje. Det fungerer rigtig godt - dog har der været lidt vanskeligheder med at betjene 
låsen på bommen ved indkørslen.

I foråret 2017 fik vi også etableret mulighed for at betale med mobile-pay i køkkenet. Det har 
været en stor succes, idet der er blevet betalt mange is og andet ved hjælp heraf.

Det kommende års arbejder:

I den kommende vinter er der igen en række vedligeholdelses- og forbedringsopgaver på 
broanlæggene. Blandt andet er det tanken at starte en udskiftning af broernes belysninger til 
LED-lys, hvorved der kan spares en del på elregningen.

Ved toiletterne i jolle- og kajakhusene skal der udskiftes et par døre.



Vi agter desuden at udbygge overvågningsanlægget med et par kameraer mere samt at 
fortsætte med elektroniske låse på nogle flere døre.

Arbejdet med at opføre og færdiggøre det nye jolle- og kajakhus fortsætter.

Endelig bliver der nok også nogle arbejder i tilknytning til kloakeringen.

I den forbindelse vil vi også gerne efterlyse et eller flere medlemmer til arbejdsholdet. Aktuelt 
kunne vi bruge en elektriker eller i hvert fald en der har lidt forstand på de dele.

Nye aktiviteter på havnen:

Ved sidste års generalforsamling blev det nævnt, at der var ønsker om at forbedre 
badeforholdene ved havnen samt at etablere en sauna. Tankerne er nu blevet mere konkrete, 
idet en gruppe bestående af Nappedam-medlemmer og folk udefra ønsker at starte 
vinterbadning fra havnen.

Mere om det, når vi kommer til behandling af indkomne forslag.

Vi har i årets løb også fået henvendelser om samarbejde med hhv. Syddjurs Ungdomsskole og 
Højskolen på Kalø. Det går primært på jolle- og kajaksejlads fra havnen i dagtimerne på 
hverdage, hvorfor bestyrelsen har stillet sig positivt over for et samarbejde. Dels kan vi 
dermed øge interessen for at sejle og dels kan vi få lidt flere penge i kassen.

Det er naturligvis en forudsætning, at disse aktiviteter på ingen måde lægger hindringer i 
vejen for vores egne jollesejlere og kajakroere.

Jubilæum:

Nappedam Bådelaug blev oprettet i maj måned 1968 af en række initiativrige og forudseende 
personer fra Rønde. Det betyder, at Bådelauget kan fejre sit 50-års jubilæum i foråret 2018 – 
og det skal naturligvis ske på passende vis. Datoen bliver d. 2. juni 2018.

Peter Storm har sammen med en gruppe medlemmer udarbejdet et program for jubilæet, 
hvilket han vil orientere om under punktet eventuelt.

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 de sidste år 
– senest d. 29./30. oktober - 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 endnu en gang 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. Dette gælder både sommer og vinter.

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.

Mastecontainerne:

Der har igen sidste vinter været god orden i mastecontaineren, men kun fordi 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.

Fra og med denne vinter har vi lidt bedre plads til masterne, da kajakafdelingen nu ikke 
længere bruger en del af den lille container til opbevaring af kajakker. Kajakafdelingen kan 
forsat opbevare kajakker i containeren i sommermånederne.

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.

Husk i øvrigt at kontakte den vagtansvarlige når I skal have vagt. I akutte tilfælde vil den 
vagtansvarlige kunne finde en erstatning, hvis du er forhindret. Husk også, at der ofte er andre
i klubben, der gerne ”køber” en vagt. 

Med de få svigt, der har været, kan man spørge om det bør koste noget, hvis man ikke tager 
den tildelte vagt?

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.

Fest- og aktivitetsudvalg:

Medlemmerne af fest- og aktivitetsudvalget har på grund af flere arbejdsmæssige forpligtelser 
valgt at stoppe. Vi skal derfor gerne have nedsat et nyt udvalg – ellers bliver der ingen fester. 
Interesserede bedes melde sig hos formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

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.


