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1. Spørgetid.

Ingen punkter

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst.
Computer for det nye låsesystem er netop modtaget og vil en af de nærmeste dage blive installeret
med hjælp fra Jan Uhrskov søn.
Computeren er købt hos firmaet Refurb.

4. Regnskab og budget.
Indestående i bank: 304804,-kr.
MobilePay for køkkensalg er nu kommet i orden med banken.
Gennemgået regnskabet til dato. Der har været en større udgift for reparation af vores bådvogn.
Denne er blevet ca. 15 år og der var behov for at få repareret hydraulikcylindrene med
nye stempler, pakdåser osv.
5.

§3 i gældende vedtægter

§3 i de gældende vedtægter, blev gennemgået og en ændring af denne vil senere blive vurderet
såfremt oprettelse af vinterbadeafdeling i NBL bliver en realitet.
Før eventuel ændring af denne paragraf, afventes udkastet fra udvalget af vinterbadere, der
skal vise om der er grundlag for en vinterbadeafdeling.
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6.

Nyt låsesystem

Nyt låsesystem fra firmaet Jysk låseservice nærmer sig sin opsætning. Opsætningen af
de nye låsecylindre udføres af Jysk låseservice og er planlagt udført i uge 20-21.
Der vil komme nærmere information vedr. ombytning af eksisterende nøgler, til nøglebrikker for
det nye system.
Nøglebrikkerne skal kodes til hvert enkelt medlem og gradueres til netop de døre som man
er bemyndiget adgang til.

7.

Samarbejde med Kalø-skolerne

Forstander Søren Iversen fra Kalø højskole, har tidligere forespurgt om en samarbejdsordning
med NBL, i forbindelse med at de på næste års skema har et fag som hedder ” outdoor”.
Henning Hansen har derfor holdt møde med Søren Iversen hvor Jesper Norup og
Åse Hansen fra kajakafdelingen også deltog.
Kalø højskole ønsker at kunne lære deres elever at sejle kajak i formiddagstimerne og hvis
en vinterbadeafdeling bliver besluttet oprettet, vil de også gerne deltage i denne.
Til kajakafdelingen vil skolen tilmelde 6 elever samt en lærer/instruktør.
Til vinterbade afdelingen vil de kunne tilmelde 10 elever. Endvidere tilbød Kalø højskole at
levere en skurvogn med sauna, hvis altså vel at mærke, vinterbader afdelingen bliver
en realitet.

8.

Standerhejsning d. 6 maj, kl. 1330.

Standerhejsningen vil forløbe næsten som traditionen foreskriver, dog i år uden deltagelse af
NBL bestyrelsesformand Henning Madsen, som desværre er forhindret.
Arrangementet vil derfor blive dirigeret af næstformand Henning Hansen.
Til Standerhejsningen vil NBL være vært med servering af grillpølser samt øl eller vand.
Der er bestilt solskin, så mød op på havnen til en hyggelig dag.

9.

Forslag til nationalparkplan 2018-2024.

NBL har modtaget forslaget for nationalparkplanen 2018-2024, og Henning Madsen gennemgik denne, med fokus på de emner der havde med vand at gøre og dermed interesse for NBL.
Af de indkomne forslag til planen kan eksempelvis nævnes: en gangbro fra NBL til Kalø slotsruin,
en vinterbade afd. i NBL, en optimering i brugen af skibet Skødshoved.
Der var flere forslag men netop disse knyttede sig direkte til vores klub.
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10.

50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm informerede igen om de planer, der er ved at blive iværksat i forbindelse med
NBL 50 års jubilæum i 2018.
Der vil stadig ikke blive løftet sløret for planerne, men det er meget positivt, at
der allerede nu kan spores en stor opbakning, blandt medlemmerne, til at tage del i opgaverne.
11. Status for nyt jolle- og kajakhus
Tirsdag den 18.april, blev der holdt byggemøde for det nye jolle- og kajakhus.
Status for byggeriet er lige nu, at man er ved at bygge tag over toiletafsnittet. Der mangler at blive
lagt gulv i toiletafsnittet samt udlagt slidlag i kajakhuset.
Endelig færdiggørelse af byggeriet vurderes at blive ved sensommer tid.

12. Eventuelt

Reglementet for benyttelse af klubhuset er blevet revideret af køkkenansvarlig,
John Gyldenløve i samråd med NBL bestyrelse.
Den opdaterede version vil snart kunne findes på vores hjemmeside.
Til mødet for nye medlemmer er indtil videre tilmeldt 10 medlemmer.
Mødet afholdes onsdag.
-Naturcenter Karpenhøj har forespurgt om de må afholde en dag med krabbefiskeri i NBL den
23.maj, hvilket bestyrelsen har godkendt.
-En bådejer som ikke har sin båd liggende i NBL har spurgt om lov til at ligge gratis i
havnen 8-10 dage, i forbindelse med et arrangement for Rønde gymnasium.
Dette blev ikke godkendt af bestyrelsen, men båden er naturligvis velkommen på normale
gæsteleje-vilkår.
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Særlige indsatsområder i 2017.

Indsatsområde
Undersøge mulighed for elektronisk
kommunikation med medlemmerne
Etablering af elektronisk låsesystem

Tidsfrist og primær ansvarlig
2017 – Henning Buddig
6. maj 2017 (Standerhejsning)
Henning Madsen
Følges løbende
Generalforsamlingen 2017
Peter Storm
Standerhejsning 2017
Henning Madsen

Nyt jolle- og kajakhus
Forslag til ændring af vedtægter
vedrørende fuldmagter
En tættere dialog med
jolleafdelingen omkring diverse
forhold.
Omlægning af kloak

Vinteren/foråret 2017
Henning Madsen og Pladsmændene
Generalforsamlingen 2017
Henning Buddig
Standerhejsning 2017
Henning Buddig
2017
Bestyrelsen ønsker at følge
gruppens arbejde og inddrage
gruppens ideer og resultater i
bestyrelsens videre arbejde

Internet (Nye muligheder
undersøges, evt. fiber)
Facebook ?
Visionsgruppen

Emner til opfølgning
Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.
Mødeplan for 1. halvår 2017
Bestyrelse:
Dato
08.05.2017
12.06.2017

Møde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
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tidspunkt
19.00
19.00

