Bestyrelsesmøde
11. 06. 2018
Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Steen Jensen
Peter Storm og Henning Buddig
Fraværende:
Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:
1.

Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)
Møde:
ingen fremmødt

2.

Siden sidst.
-Bliv klar til ny persondataforordning inden 25. maj?
Henning Madsens oplæg til ”Privatlivs politik”
Møde:
”Privatlivs politik” oplæg blev gennemgået og blev tilrettet.
Det tilrettede oplæg sendes til jolle– og kajakafdelingen til udtalelse.
-Projekt ”Ren Kyst”
Møde:
Vi bliver tildelt en kyststrækning omkring september 2018.
Vi modtager 10.000 kr. som fordeles mellem de aktive afdelinger.
HD’er, HAD’er og jolleafdeling har meld sig.
-Placering af indkøbte skilte vedrørende bådtrailere.
Møde:
skiltene er færdige og ophænges, således at bådtrailere skal frakobles bilerne og
skal parkeres separat.
- Forespørgelse angående mulighed og betingelser for at samme ejer har 2 både i
havnen ifm salg af gammel båd?
Møde:
Henning Madsen sammenskriver forslag til retningslinjer.

3.

Status på indsatsområder 2018, således:
-Nyt regnskabssystem
Møde:
Jytte og Sten er godt i gang med at få systemet op at køre og har en demomodel
som de kan øve sig på.

1

-Nyt Jolle- og Kajakhus
Møde:
Mangler fortsat lidt på toiletterne og køkken.
Forventes helt færdigt til efteråret.
-Omlægning af kloak
Møde:
Forventes færdig indenfor et par uger.
-Aftale med Nappedam Vinterbadere
Møde:
Vinterbaderne starter inden længe på arbejdet med at anlægge fliser m.v. på
østmolen.
Forventer at være klar til vinterbadesæsonen til oktober.
Nyt låsesystem.
Møde:
Udvidelsen af låsesystemet er færdiggjort.
Flere har fortsat problemer med at låse bommen – der bliver lagt en manual i
Vagtbogen i klubhuset.
4.

Regnskab og budget.
Møde:
Indestående : 173.619 kr.

5.

50 års jubilæum i 2018
-Kort evaluering
Møde:
Et bragende godt arrangement og budgettet holdt.

6.

Eventuelt
-Mødedatoer for næste halve år.
Møde:
13. august
10. september
08. oktober
29. oktober - budgetmøde
12. november
21. november – Generalforsamling
10. december – konstituerende møde

--

-Herunder årshjulet
Møde:
Der skal indsendes børneattester på trænere og instruktører.
7.

Godkendelse og underskrift af referat samt underskrive referat fra sidste
møde
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