Bestyrelsesmøde
07. 05. 2018
Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Steen Jensen
Peter Storm, Henning Buddig og Egon Sørensen
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?
Møde: Henning Madsen påtager sig opgaven og udarbejder et forslag til en
Privatlivspolitik for Nappedam bådlaug.
-Projekt ”Ren Kyst” (Se mail fra Syddjurs kommune og mit svar).
Møde: Formanden har tilbudt hjælp – vi hører nærmere.
-Tømning af affald, se tilbud fra Marius Pedersen A/S
Møde: Vi har drøftet tilbuddet. Undersøges nærmere mhp prisforskel.

3.

Status på indsatsområder 2018, således:
-Nyt regnskabssystem
Møde: Computerhuset er startet op med at etablere systemet
Jytte tager på kursus i systemet.
-Nyt Jolle- og Kajakhus
Møde: Der arbejdes på færdiggørelse og indvies d.2.juni 2018 . Den nye flydebro er
etableret og taget i brug.
-Omlægning af kloak
Møde: Vi forventer at være koblet på Syddjurs spildevand inden udgangen af maj.
-Aftale med Nappedam Vinterbadere
Møde: Afventer godkendelse fra Syddjurs kommune til at Saunavognen må
opstilles.
-Udvidelse af overvågningsanlæg
Møde: Opgaven er afsluttet.
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-Ny Vejrstation
Møde: Der opsættes en boks, der erstatter den eksisterende, hvor alt kan aflæses.
Der er løbende opdatering.
Nyt låsesystem.
Møde: Tilbuddet fra Jysk Låse Service accepteres med den justering at
opdateringspunkt og lås på saunavogn udgår.
4.

Regnskab og budget.
Møde: Kassebeholdning 371.304 kr.

5.

50 års jubilæum i 2018
Møde: Der er tilmeldt 146 personer pt. Sidste tilmelding er d. 15.maj.

6.

Eventuelt
Parkeringsforhold.
Møde: Der opsættes trailerskilte ud til Molsvejen, hvor trailere parkeres uden bil.
Opmærksomhedsområder:
Møde: Bestyrelsen har observeret 4 sager hvor der har været uregelmæssigheder
f.eks. hvor nogen har udlånt deres bådplads til en anden bådejer, hvilket er
forbudt ifølge Havnens regelsæt og bestyrelsen vil reagere herpå.
El-kontrol :
Møde: Bestyrelsen har besluttet at der fremover udføres El-kontrol om vinteren
men ikke om sommeren, men der henstilles til havnens medlemmer om at tage
stikket ud når de ikke er i båden henhold til Havnens regelsæt:
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På broerne og pladsen er der standere med lys og el-stik. Sidstnævnte er beregnet til brug af
let elektrisk værktøj samt til opladning af batterier. Bådene må som hovedregel kun være
tilsluttet et elstik når ejeren eller en anden ansvarlig er til stede på havneområdet.
Tilslutning af større udstyr samt vedvarende tilslutning til el-stik må kun ske med tilladelse fra
havnemyndigheden. I disse tilfælde skal der opsættes en bimåler – som lejes af Bådelauget –
og der skal betales for forbruget af el.
7.
8.

Herunder årshjulet
Godkendelse og underskrift af aftenens referat.
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