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Generalforsamling d. 22. november 2017: 
 
Forslag fra bestyrelsen: 
 
Forslag nr. 1 om fuldmagtsforhold: 
 
Nuværende formulering i vedtægternes § 13: 
 
Til hver bådplads, hvortil der er betalt indskud, gives én stemme på generalforsamlingen i 
spørgsmål vedrørende havnens moler, broer, kajanlæg, bassiner og mastekran, herunder 
disses anlæg, drift og finansiering. Der kan afgives stemme ved fuldmagt, når stemmen 
afgives af ægtefælle/samlever – der skal være aktivt medlem af klubben. 
 
I øvrige spørgsmål har alle aktive medlemmer, én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved 
personligt fremmøde. 
 
Forslag til ny formulering: 
 
Til hver bådplads, hvortil der er betalt indskud, gives én stemme på generalforsamlingen i 
spørgsmål vedrørende havnens moler, broer, kajanlæg, bassiner og mastekran, herunder 
disses anlæg, drift og finansiering.  
 
I øvrige spørgsmål har alle aktive medlemmer én stemme.  
 
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmagshaver kan repræsentere mere 
end én fuldmagtsgiver. 
 
Stemmeret – herunder ved fuldmagt - kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
 
Begrundelse: 
 
Forslaget er en opfølgning på et forslag og den efterfølgende debat fra generalforsamlingen 
i 2016. 
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Forslag nr. 2 om vinterbadning mv.: 
 
Nuværende formulering af vedtægternes § 3: 
 
Foreningens formål er: 
 

- At samle søsportsinteresserede og fremme fællesskabet blandt medlemmerne. 
- At fremme både kap- og tursejlads. 
- At medvirke til dygtiggørelse af medlemmerne i søsportsmæssig henseende. 
- At lette adgangen til sejlsport for unge. 
- At varetage medlemmernes sejlsportsinteresser overfor myndighederne. 
- At eje og drive Nappedam Lystbådehavn, således at havn og bygninger til stadighed 

imødekommer medlemmernes krav som ramme for medlemmernes søsportsmæssige 
aktiviteter. 

 
Nappedam Bådelaug kan i klublokalerne drive restaurationsvirksomhed for medlemmerne. 
 
Fremtidig formulering af vedtægternes § 3: 
 
Foreningens formål er: 
 

- At samle søsportsinteresserede og fremme fællesskabet blandt medlemmerne. 
- At fremme både kap- og tursejlads. 
- At medvirke til dygtiggørelse af medlemmerne i søsportsmæssig henseende. 
- At lette adgangen til sejlsport for unge. 
- At varetage medlemmernes sejlsportsinteresser overfor myndighederne. 
- At fremme enhver form for vandaktivitet, der er forenelig med Bådelaugets øvrige aktiviteter. 
- At eje og drive Nappedam Lystbådehavn, således at havn og bygninger til stadighed 

imødekommer medlemmernes krav som ramme for medlemmernes søsportsmæssige 
aktiviteter. 

 
Nappedam Bådelaug kan i klublokalerne drive restaurationsvirksomhed for medlemmerne. 
 
Begrundelse: 
 

På baggrund af et møde arrangeret af Visionsgruppen har en initiativgruppe arbejdet med 
at etablere en mere formel organisation for vinterbadere ved Nappedam. 
 
Gruppen fremlagde sine ønsker ved et møde med bestyrelsen i begyndelsen af maj 
måned. 
 
Ønskerne går ud på, at der i vintermånederne opstilles en skurvogn med sauna og 
omklædningsfaciliteter i den østlige del af havnen med mulighed for badning fra østmolen. 
Vinterbaderne skal tillige have adgang til toiletter og mulighed for parkering på havnen. 
 
Dette kunne etableres som en afdeling af Nappedam Bådelaug eller som en selvstændig 
klub, der lejer sig ind på havnen. Bestyrelsen hælder mest til sidstnævnte model. 
 

http://www.nappedam.dk/


Nappedam Bådelaug   
Molsvej 33 
8410 Rønde  

 
                                         www.nappedam.dk 

 
Nu indgår aktiviteten vinterbadning imidlertid ikke i Bådelaugets formålsbestemmelser, 
som de er formuleret i vedtægternes § 3. Oprettelsen af en vinterbadeafdeling eller udleje 
til en vinterbadeklub forudsætter derfor – efter bestyrelsens vurdering – en 
vedtægtsændring.  
 
Bestyrelsen finder det samtidig fornuftigt, at gøre formålsbestemmelserne bredere, således 
at ændringen omfatter alle vandaktiviteter, der er forenelige med Bådelaugets øvrige 
aktiviteter. 
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Forslag nr. 3 om bemyndigelse til bestyrelsen: 
 
I tilknytning til forslag nr. 2 bemyndiges bestyrelsen til at arbejde videre med, herunder træffe 
beslutning om, en eventuel vinterbadeklub/afdeling ved i Nappedam. 
 
Begrundelse: 
 
Forslaget er blot en praktisk og nødvendig foranstaltning, således at en eventuel aftale om 
vinterbadning ikke skal afvente en ny generalforsamling. 
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Forslag nr. 4 om pensionistkontingent: 
 
Bestyrelsen foreslår, at det særlige klubkontingent for pensionister, der har været medlem i 
10 år eller flere, bortfalder. 
 
Begrundelse: 
 
Klubkontingentet for pensionister, som har været medlem i 10 år eller mere, er på 410 kr. 
årligt. Kontingentet for øvrige seniormedlemmer er på 785 kr. årligt. 
 
Det særlige pensionistkontingent blev indført for at tilgodese de ældre medlemmer, der i sin 
tid var med til at oprette Bådelauget og etablere havnen. 
 
Efter bestyrelsens opfattelse er tiden løbet fra at opretholde generelle pensionistrabatter, 
idet langt de fleste pensionister ikke er dårligere stillet end andre – især ikke, hvis man 
sammenligner med unge børnefamilier. 
 
Bådelauget har pt. 51 pensionistmedlemmer.  
 
Hvis forslaget vedtages, vil det medføre en merindtægt på 19.125 kr. 
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Forslag nr. 5 om takststigninger: 
 
Forslag nr. 5A:  
 
Bestyrelsen foreslår, at der fastsættes en takst på 500 kr. årligt for leje af et af skabene, der 
ligger langs Molsvej øst for klubhuset. 
 
Begrundelse:  
 
Det har hidtil været omkostningsfrit at låne et af skabene. De var oprindeligt beregnet til brug 
for fritidsfiskere i små både, så de her kunne opbevare deres grej. Der findes 21 skabe, 
hvoraf 1 benyttes til havnefomål. 
 
I og med, at der ikke er så mange fiskere tilbage og da mange af skabene ikke har fuld 
udnyttelse foreslås det at der fastsættes en lejeafgift på de nævnte 500 kr. årligt. 
 
Hvis forslaget vedtages, og hvis alle skabe udlejes, er merindtægten: 20 skabe á 500 kr.: 
10.000 kr. årligt.  
 
Forslag nr. 5B: 
 
Bestyrelsen foreslår, at lejen for prampladser (2 m pladser) hæves fra 550 kr. til 1.000 kr. 
årligt. 
 
Begrundelse: 
 
Det vurderes, at prisen på 550 kr. er for lav sammenlignet med lejen for en 2,5 m plads, der 
er på 2.508 kr. 
 
Hvis forslaget vedtages er merindtægten: 8 pladser á 450 kr: 3.600 kr. årligt. 
 
Forslag nr. 5C: 
 
Bestyrelsen foreslår, at havneafgiften for gæstebåde under 10 m samt for autocampere 
hæves fra 125 kr. til 150 kr. pr. døgn. 
 
Begrundelse: 
 
Sammenlignet med mange andre havne er vores gæsteafgifter i den lave ende – ikke mindst 
da afgiften også indeholder fri brug af el, vand og bad. Det vil desuden rent administrativt 
være enklere, hvis afgiften er den samme for alle gæstende både og autocampere. 
 
Hvis forslaget vedtages - og med udgangspunkt i regnskab 2016/2017 - er merindtægten: 
300 både under 10 m samt 183 autocampere, alle á 25 kr: 12.075 kr. årligt. 
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