Generalforsamling
21.november 2018
Nappedam Bådelaug

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
6. Valg til bestyrelsen.
Valg af kasserer:
På valg er Jytte Gyldenløve.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Henning Madsen (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem Henning Buddig.
Bestyrelsesmedlem Jan Uhrskov (ønsker ikke genvalg).
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
På valg er:
Marianne Brenholdt.
Eva Bath.
Suppleant:
Birger Holmgaard.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.
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1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Karsten Kristiansen som dirigent. Der var ikke andre forslag.
Karsten Kristiansen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og dermed lovlig.
Det indkomne forslag nr. 1 blev rykket til pkt. 4B i dagsordenen, da det har betydning for økonomien.
66 stemmeberettigede medlemmer var til stede under generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.
Formand Peter Storm fremlagde bestyrelsens beretning (vedlagt).
Efter besvarelse af enkelte spørgsmål blev beretningen godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet for 2017 / 2018.
Regnskabet blev godkendt efter besvarelse af enkelte opklarende spørgsmål.
(Kopi af regnskab 2017 / 2018 blev udleveret til de tilstedeværende, og kan ses i klubhuset).

4. 4 A: Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budgettet for 2018 / 2019.
Dirigenten præciserede at det fremlagte budget ikke skulle godkendes af forsamlingen.
(Kopi af budget for 2018 / 2019 blev udleveret til de tilstedeværende og kan ses i klubhuset).

4 B: Behandling af forslag nr. 1:
Forslag nr. 1 er stillet af bestyrelsen og omhandler visse takstændringer (se bilag).
Som stemmetællere blev valgt Marianne Brenholdt, Eva Bath og Søren Kirk.
Formand Peter Storm gennemgik forslaget, der indeholder 5 delforslag til takstændringer.
Der var flere kommentarer til forslagene – nogle mente at ændringerne ikke skulle foretages, andre
at det var reelt nok.
Der fremkom forslag om at opdele afstemningen, så der skulle stemmes om hver enkelt ændring.
Dirigenten besluttede at sætte det samlede forslag til afstemning, da det fra bestyrelsens side er
formuleret som et samlet forslag.
43 stemte for forslaget. 5 stemte imod. 18 undlod at stemme.
Forslaget er hermed vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
Bestyrelsen foreslog uændrede takster – dog med de ændringer, der blev vedtaget under
dagsordenens pkt. 4 B.
Dette blev godkendt af forsamlingen.
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6. Valg til bestyrelsen.
Valg af kasserer:
På valg er Jytte Gyldenløve. Der var ikke andre kandidater. Jytte Gyldenløve blev valgt.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Henning Madsen (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsesmedlem Henning Buddig.
Bestyrelsesmedlem Jan Uhrskov (ønsker ikke genvalg).
Bestyrelsen foreslog følgende til bestyrelsen: Henning Buddig, Peter Pedersen og Bjarne Knudsen.
Der var ikke andre kandidater. Henning Buddig, Peter Pedersen og Bjarne Knudsen blev valgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er:
Marianne Brenholdt.
Eva Bath.
Suppleant Birger Holmgaard.
Der var ikke andre kandidater. Marianne Brenholdt og Eva Bath er genvalgt som revisorer. Birger
Holmgaard er genvalgt som revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
Forslag nr. 1 blev behandlet under dagsordenens pkt. 4 B.
Forslag nr. 2 er stillet af Ib Claus Jensen, plads C 49, og omhandler mulighed for at få 2 nøglebrikker
(se bilag).
Efter en kortvarig debat om bl. a. usikkerhed og administration blev forslaget sat til afstemning.
28 stemte for forslaget, 8 stemte imod og 30 undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget.
Der vil blive mulighed for køb af nøglebrik nr. 2 (100 kr.) i løbet af vinteren. Nøglebrik nr. 2
registreres under det pågældende medlems navn.
9. Eventuelt.
Steen Jensen fremlagde et udkast til etablering af ekstra bådpladser langs broen ved hovedmolen
mellem bro D og E (se bilag).
Et par medlemmer foreslog, at man desuden kunne undersøge muligheden for at etablere ekstra
pladser for enden af C og D-broen ved at nedlægge eller ændre ”T-et” og lægge bådene i en
vifteform.
Der var opbakning fra forsamlingen til at arbejde videre med dette.
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Claus Mokvist, næstformand i Jolleafdelingen, opfordrede medlemmerne til at kontakte
Jolleafdelingens bestyrelse, hvis der opleves gener fra jollebørnene. Hjælp børn og forældre – vær
ikke efter dem. Der skal være plads til alle. Husk at børnene er de fremtidige brugere af havnen og
dem der skal købe vores både engang.
Jolleafdelingen.
Den nye formand, Nicolai Fog Hansen orienterede om de organisatoriske ændringer i
Jolleafdelingen efter at den hidtidige formand Lars Bjørn er stoppet. Opgaverne er blevet fordelt på
flere hænder, således at man bedre kan håndtere dem og give dem videre til nye forældre, når ens
egne børn stopper.
Kapsejlads udvalget
Poul Erik Lading informerede om sæsonen, hvor man har fået 6 nye og gode kapsejladsbøjer. Der
har været lidt færre kapsejlere end tidligere, men man håber på fremgang igen i 2019.
Aktivitets- og festudvalget
Der er pt. intet udvalg, så meld dig hvis du har lyst til denne opgave. Hold dog øje med
opslagstavlen, hjemmesiden samt Lanternen da der er, og bliver, planlagt aktiviteter i løbet af
vinteren, ligesom den officielle standerhejsning vil finde sted til foråret.

Helle Frydkær, der er vendt tilbage som medlem efter flere års fravær, takkede for en god
modtagelse på havnen.

Claus Andersen anbefalede at der blev anskaffet en bedre projektor til fremlæggelse af diverse
oplæg mv.

Aase Lading refererede, at nogle nye medlemmer ikke har følt sig velkomne ved diverse
arrangementer og anbefalede at vi var opmærksomme på det. Dæk for eksempel lange borde i
stedet for mindre borde, hvor man kan føle, at grupper og kliker samler sig.
Hun vil i øvrigt gerne være med til at lave nogle fælles arrangementer, men vil ikke indgå i et
aktivitets- og festudvalg.
Henning Vittrup spurgte dirigenten Karsten Kristiansen – der også er bestyrelsesmedlem i
Tursejlerne – om man ikke kunne lave flere arrangementer her i området frem for sydpå.
Karsten Kristiansen svarede at det var man i Tursejlerne opmærksomme på.
Henning Vittrup efterlyste planter og afspærring langs vejen øst for havnen. Bestyrelsen svarede at
dette allerede var gjort.
Han efterlyste også en forbedring og forskønnelse af det sydlige molehoved.

Anders Bonde, næstformand i Nappedam Vinterbadere, takkede for en god modtagelse på haven.
Klubben har nu 121 medlemmer.

Formand Peter Storm takkede endnu en gang John Fast for de 2 fine markiser, som han har foræret
Bådelauget.
Peter Storm orienterede om, at der fremover kun udgives 2 årlige numre af Lanternen og at disse
udsendes til hvert medlem. Han opfordrede til, at man følger med på hjemmesiden og på
opslagstavlen.
Peter Storm fortalte endvidere, at pladsmand Peter Udsen ønsker at stoppe med virkning fra
årsskiftet. Bestyrelsen sætter gang i arbejdet med at finde en ny pladsmand.

4

Peter Storm takkede Jan Uhrskov og Henning Madsen for arbejdet i bestyrelsen samt Lars Bjørn for
formandskabet i Jolleafdelingen. De fik hver et par flasker vin.
Desuden blev Anne Mette Jørgensen – hun kunne ikke være til stede – takket for formandskabet i
Kajakafdelingen. Hun får på et senere tidspunkt også et par flasker vin.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærede, kl. ca. 22.30, generalforsamlingen for afsluttet.

Ovenstående referat tiltrædes.

Karsten Kristiansen
Dirigent

Anne Birthe Kajhøj
Sekretær

Vedlagt:
Indkomne forslag nr. 1 og 2.
Udkast vedrørende etablering af flere bådpladser.
Bestyrelsens beretning.
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Forslag nr. 1
Generalforsamling d. 21. november 2018:
Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår at taksten for at benytte slæbestedet ændres fra kr. 60,- til kr. 80,og at et årskort til slæbestedet ændres fra kr. 600,- til kr. 800,Medlemmers brug / leje af klubhuset i perioden 1. oktober – 31. marts nedsættes fra
nuværende kr. 1.000,- til kr. 500,Fremmede klubbers brug af køkkenet har hidtil koster kr. 250,- Dette bortfalder helt.
Optagning, inkl. isætning af både der ikke er hjemhørende i Nappedam skal betale kr.
1.000,- og kan kun være kortvarigt på land. Der betales gæstesejler afgift for eventuelle
dage på land.
Begrundelse
Med de ændrede takster kommer vi mere på lige med en række sammenlignelige klubber.
Ændringerne vil medføre en merindtægt pr. år på ca. kr. 8.000,-

Forslag nr. 2 fra Ib Claus Jensen:
Hej Peter.

Jeg vil gerne forslå, at medlemmerne får mulighed for at få udleveret min. 2 stk. proxbrikker til det nye
låsesystem.

Med venlig hilsen
Ib Claus Jensen
Pladsnr.:C49
icj@pilgaardjensen.dk
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Udkast til etablering af flere bådpladser:
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Nappedam Bådelaug generalforsamling d. 21. november 2018.
Bestyrelsens beretning.
Indsatsområder:
Ved det konstituerende møde sidste år valgte bestyrelsen en række indsatsområder, som vi ville arbejde med det
kommende år. Disse er:
Indsatsområde
Undersøge mulighed for elektronisk kommunikation
med medlemmer.

Nyt regnskabssystem.

Nyt jolle- og kajakhus.

Omlægning af kloak.
Visionsgruppen.

Aftale med vinterbadere.

Aftale med Syddjurs Ungdomsskole.

Status
Bestyrelsen arbejder på sagen, og vi forventer at kunne
præsentere de første resultater indenfor det næste halve
år. Det nye regnskabssystem åbner nogle muligheder
som der skal arbejdes videre med.
Bestyrelsen har siden nytår arbejdet på opgaven, og i
september har det nye system, Uniconta hedder det,
afløst det gamle C5, og er således klar i det nye
regnskabsår.
Konverteringsudgiften har været ca. kr.30.000
Sideløbende arbejder Steen på at få vores nuværende
domæne, nappedam.dk, overført til ny google-konto
sammen med vores nuværende mailadresser.
Bygningerne blev officielt indviet ved vores
jubilæumsfest den 2. juni. P.t. mangler der nogle få
opgaver at blive løst, hvilket vil ske i løbet af vinteren.
Derefter kan vi få de sidste fondsmidler hjem og
opgaven erklæres færdig løst. Et meget flot stykke
arbejde.
Projektet er færdigmeldt og i drift. Vi er nu tilsluttet det
offentlige kloaknet.
Gruppen er på ”Stand by”. De ideer der blev kastet op
gennem gruppens arbejde er fortsat til inspiration for
bestyrelsen.
Der er indgået en samarbejdsaftale med Nappedam
Vinterbadere. Aftalen ligger på havnens hjemmeside.
Vinterbaderne startede deres sæson den 3. november
med godt 100 medlemmer.
Der er indgået en samarbejdsaftale med Syddjurs
Ungdomsskole (kommunens skoler). Samarbejdet har,
efter bestyrelsens mening, fungeret meget
tilfredsstillende, om end måske nok lidt tilpasning ved
opstart.

Aftale med Højskolen på Kalø.

P.t. ingen aftaler og heller ingen i ”støbeskeen”

Forslag til forbedring af P-pladsforhold.

Der er opsat skilte for trailerparkering og ophængt
yderligt tov for P-plads markering. Det har klart
forbedret forholdene, om end de endnu ikke er 100 %.
Bestyrelsen har en ide som Steen Jensen vil præsentere
på generalforsamlingen under punktet eventuelt.
Anlægget er blevet udvidet og fungerer tilfredsstillende.
Låsesystemet er blevet udvidet og fungerer
tilfredsstillende. Låsen ved bommen har drillet hen over
sommeren, men bør være i orden nu.
Efter forslag på sidste års generalforsamling er der
indkøbt og opstillet en fin ny vejrstation.

Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser i havnen.
Udvidelse af overvågningsanlæg.
Udvidelse af låsesystem.

Ny Vejrstation
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Medlemmer:
Bådelauget havde ved regnskabets afslutning 373 medlemmer, hvilket er 8 færre end sidste år. Disse er fordelt på 24
juniormedlemmer, 266 seniormedlemmer og 83 kajakmedlemmer.
Det forgangne års arbejder:
Også sidste vinter var arbejdsholdet i aktivitet, om end opgaverne ikke var så omfattende som tidligere år, hvilket
bekræfter at vi har en flot og velholdt havn.
Der blev i den forgangne vinter foretaget en række forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. I flæng kan nævnes:
 Udskiftning af ”skørter” ved slæbested.
 Udskiftning af en række broplanker hvor der var behov.
 Ny havelåge fra stranden og op mod vejen.
 Nye toiletdøre i jolle- og kajakhuset.
 Maling af nogle ydervægge ved klubhuset.
Desuden er der blevet påbegyndt en udskiftning af lamperne på broerne til LED-lys. Foreløbig er lamperne på A og Bbroen blevet udskiftet. Vi forventer herved at kunne spare en del udgifter fremover.
Endelig er der udlagt en ny flydebro ved jolle- og kajakhuset. Den består af en indkøbt flydedel og et trædæk, som
arbejdsholdet har bygget. Det skal i den forbindelse nævnes, at udgifterne til flydebroen og omgivelserne ved den er
blevet støttet med 50.000 kr. fra Nationalpark Mols Bjerge og 50.000 kr. fra Friluftsrådet. Tak for det.
Og så skal det da lige nævnes en gang til:
Kajakafdelingens arbejdshold har ydet en formidabel indsats sidste vinter og forår med opførelsen af det nye jolle- og
kajakhus. Rigtig mange medlemmer og gæster havde mulighed for at se det flotte resultat ved sommerens jubilæum.
Vi har i vinteren 2017/2018 været forskånet for større skader i havnen, hvilket dels skyldes de foregående års større
forbedringsarbejder og dels at vi er sluppet for meget kraftige storme.
Dog kom stormen ”Knud” forbi den 21. september, hvilket gav ekstrem højvande dagen efter.
Det afstedkom en del skader på broanlægget, nok værst på C-broen.
I sommer fik vi foræret et par flotte markiser af John Fast, og de blev straks monteret af dygtige og flittige medlemmer.
Stor tak til John og til montørerne.
Derudover er overvågningsanlægget udbygget og det samme er det digitale låsesystem.
Det kommende års arbejder:
I den kommende vinter er der igen planlagt en række vedligeholdelses- og forbedringsopgaver på broanlæggene.
”Knud” var jo lige forbi, hvilket desværre betød skader på nogle broer, idet de er blevet løftet på grund af højvande og
stramme fortøjninger.
Arbejdet med udskiftning af de nuværende brolamper til LED-lys fortsætter. Desuden skal vores brandslukningsudstyr
udskiftes.
Arbejdet med at færdiggøre det nye jolle- og kajakhus fortsætter og forventes afsluttet i indeværende år, således at vi
kan få udbetalt de resterende bevilgede fondsmidler (op til 180.000 kr.) fra Lokale- og Anlægsfonden.
Det er også planen at forbedre havnens internet så forbindelserne bliver væsentlig bedre, og vil kunne dække hele
havneområdet.
Nye aktiviteter på havnen:
Vi har indgået et samarbejde med Syddjurs Ungdomsskole. Det går primært på jolle- og kajaksejlads fra havnen i
dagtimerne på hverdage. Efter lidt opstart vanskeligheder vurderer vi at samarbejdet har fungeret fint, og regner med at
det vil fortsætte til næste år.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med foreningen ”Nappedam-Vinterbadere”. Aftalen kan du se på havnens
hjemmeside. Vinterbaderne har opstillet deres mobile saunavogn på havnens mole mod øst, og vil være åben et par
timer hver dag.
Begge aftaler bevirker lidt mere liv på havnen, hvilket som udgangspunkt er positivt, og derudover giver aftalerne også
lidt penge til klubkassen.
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Jubilæum:
Den 2. juni fejrede vi Bådelaugets 50 års jubilæum.
I det herligste vejr havde vi en fantastisk dag med en lang række aktiviteter. Mere end tre hundrede besøgte havnen den
dag, og om aftenen var der små to hundrede til en festlig aften.
Ca. 60 frivillige, i bedste humør, sørgede for at alle opgaver blev løst til punkt og prikke. Tusind tak til jer alle.
Storme og fortøjninger:
Risikoen for storme og ekstremt højvande er stigende. Vi skal derfor endnu en gang henstille kraftigt, at de der har både
i vandet, flytter båden længere væk fra broen og i øvrigt slækker fortøjningerne, så der ikke opstår et kraftigt træk i
broerne ved højvande. Der er i havnereglementet krav om en affjedring på fortøjningerne ved broen. Situationen den 21.
og 22. september i år bekræfter endnu en gang, at denne affjedring er yderst vigtig – ikke bare af hensyn til broen, men
også af hensyn til ens egen båd.
El tilslutninger på bådene:
Bestyrelsen har sommeren igennem forsøgsvis accepteret at der er el-tilslutning på bådene også selvom du ikke er i
båden eller på havnen.
Vi forventer dog at ledningerne tages af havnestikket når de ikke bruges. Vi skal holde el-udgiften nede. Både med et
større forbrug skal fortsat have monteret en bi-måler, og det samme skal både der i vinter halvåret er tilsluttet el. Også
hvis de står på land.
Repræsentanter fra bestyrelsen vil i den kommende vinter jævnligt gå rundt og trække stik ud de steder, hvor der ikke er
en synlig bi måler.
Mastecontainerne:
Husk at de mindre master kommer i den lille container og at containerne pakkes med fornuft. Navneseddel på alle
master og bomme, og hold orden i containerne.
Vagtordning:
Vagtordningen hen over sommeren har fungeret fint, selv om enkelte medlemmer har svigtet. Vi vil gerne henstille, at
man tager den vagt, man får tildelt, idet det er til gavn for os alle, at nogen passer på vores ting. Husk også at låse
bommen når I om vinteren forlader havnen.
Og ja, låsen har ikke været god, men det er den nu!
Husk i øvrigt at kontakte den vagtansvarlige når I skal have vagt. I akutte tilfælde vil den vagtansvarlige kunne finde en
erstatning, hvis du er forhindret. Husk også, at der ofte er andre i klubben, der gerne ”køber” en vagt.
Frivilligt klubarbejde:
Ligeledes har det friville klubarbejde fungeret godt hen over sæsonen. Det er dejligt, at så mange deltager – og egentlig
også at en del vælger at betale sig fra det med ekstra 300 kr. i kontingent.
Fest- og aktivitetsudvalg:
Udvalget har p.t. ingen medlemmer, så hvis nogen har lyst hører vi gerne fra jer.
Alligevel er der planlagt aktiviteter hen over vinteren, se Lanternen og hold øje med opslagstavlen samt hjemmesiden.
Tak:
Til sidst vil vi gerne rette en meget stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats for Bådelauget i det forgangne år.
Ingen nævnt – ingen glemt. Det er dejligt at der altid er nogen der melder sig, når der skal udføres et arbejde – og det er
tillige en forudsætning for at vi også i fremtiden kan have en attraktiv, velholdt og prisbillig havn.
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