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1. Spørgetid.

Ingen punkter

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
3. Siden sidst.
Henning Buddig og John Trolle deltog som repræsentanter for NBL bestyrelse og
Mads Holmen deltog som repræsentant for visionsgruppen, ved introduktionsmødet
for vinterbadere den 01. marts.
Initiativtager, Karen Andreassen fra distriksrådet fremlagde ideen om oprettelsen af
en vinterbadeafdeling under NBL, for de ca. 25 fremmødte vinterbadere.
Blandt de fremmødte var repræsentanter fra Jægerskolen samt Kalø højskole.
NBL bestyrelses oplæg til kontingent på 450 kr. / år medførte lidt debat, da der blev
sammenlignet med vinterbadeklubberne i Århus-området. Det blev nævnt at man i Jomsborg
vinterbade klub, har en sauna og her betaler 400kr/ år.
Det blev dog besluttet ikke at fokusere så meget på kontingentet i første omgang.
For at kunne fremlægge et reelt forslag om en vinterbadeafdeling i NBL blev der nedsat en
arbejdsgruppe på 5 personer. Her i blandt Henning Buddig, som efterfølgende har deltaget i møder
og en tur til Knebel bro, for at se på deres faciliteter.
Bestyrelsen i NBL vil se på endeligt forslag, når det foreligger, før beslutningen om oprettelsen
af en vinterbadeafdeling, vil blive truffet.

4. Regnskab og budget.
Indestående i bank: 444700,- kr.
Alle medlems kontingenter er modtaget.
Regning på 157000,-kr. for reparation af bådvognen er betalt.
Foreløbige regninger på ca. 337000,- kr. vedr. opførslen af Jolle-og kajakhusene er betalt.
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5. Nyt låsesystem
Jan Uhrskov fremlagde 4 tilbud på låsesystemer, fra 4 forskellige firmaer ,så disse kunne vurderes
af bestyrelsen. Et tilbud fra firmaet Jysk låseservice, blev valgt da det viste sig at passe bedst til
forholdene i NBL.
Låsesystemerne kostede alle ca. 100000kr.excl. moms.
Det valgte låsesystem fungerer ved brug af nøglebrikker, hvilket betyder at de nuværende
almindelige nøgler, skal udskiftes.
Der vil senere blive informeret om ombytningen af nøgler til nøglebrikker, da tidpunktet for dette
afhænger af, hvornår firmaet kan opsætte anlægget.
Til brug for systemet skal der også indkøbes en computer.

6.

Køkkenansvarlig

Da Egon Sørensen desværre har besluttet at stoppe som køkkenansvarlig i NBL, har stillingen
været annonceret, så interesserede kunne melde sig.
Vi takker Egon for hans store indsats gennem årene som køkkenansvarlig og byder velkommen
til John Gyldenløve, som i øvrigt blev valgt uden modkandidater.
John er jo kendt på havnen i forvejen og behøver dermed ikke den store introduktion.
Der vil være lidt praktiske ting med hensyn til overdragelsen fra Egon til John vedr. bank osv., men
det vil snarest være på plads.
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Møde den 20. april om evt. foreningsmesse i Rønde

For at kunne repræsentere NBL i forbindelse med foreningsmessen i Rønde den 20. april, retter
bestyrelsen henvendelse til de forskellige afdelinger i NBL, så det kan afklares hvor mange der
har mulighed for at deltage.

8.

50 års jubilæum i 2018.

Peter Storm kunne melde at der på nuværende tidspunkt allerede er en del bolde i luften, men
at der nok vil gå en måneds tid, før de første brikker kan begynde at falde på plads.

9.

Status for nyt jolle- og kajakhus

Som de fleste nok har bemærket, er der blevet monteret porte i jolle og kajakhuset, hvilket har
gjort, at byggeriet næsten ser færdigt ud.
Det er det nu ikke helt men det går stabilt i den retning.
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10. Forespørgsel fra Kalø Højskole
Kalø Højskole har kontaktet NBL for at høre om der i NBL kunne være mulighed for, at deres
elever kunne lære, at sejle kajak og deltage i vinterbadning.
Grunden til forespørgslen skyldes at de på højskolen har oprettet et fag som hedder Outdoor.
Henning Hansen holder møde med forstanderen for skolen den 04.april, for at få præciseret hvad
de forventer af samarbejdet og hvad vi kan levere.
11. Eventuelt
Klubbens 10hk påhængsmotor er blevet solgt for 5000kr da den ikke blev brugt længere.
Henning Hansen berettede og at FLID øst havde sendt et tilbud til NBL om, at være med i
en annoncerings kampagne, for havne i østjylland. Bestyrelsen har besluttet ikke at være med
i denne kampagne, da det ville koste NBL 5800kr.
Peter Storm kunne fortælle at der i øjeblikket er ret stor efterspørgsel på bådpladser i NBL.
Det er dog ikke alle ønsker som kan opfyldes, men Peter jonglerer i bedste stil, for at få opfyldt
så mange som muligt.
Introduktionsmødet for nye medlemmer er flyttet til den 26.04. 2017.
Jan Uhrskov foreslog, at vi skulle indkøbe et par såkaldte paddleboards, som er noget af det der
virkelig vinder indpas i klubberne i øjeblikket.
Prisen for paddleboards vil blive undersøgt, så vi kan vurdere om det er noget vi skal investere i.
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
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Emner til opfølgning
Betalingsmærkater for slæbested monteres på bådtrailer.

Mødeplan for 1. halvår 2017
Bestyrelse:
Dato
24.04.2017
08.05.2017
12.06.2017

Møde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
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tidspunkt
19.00
19.00
19.00

