Bestyrelsesmøde
08. 04. 2019
Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Steen Jensen,
Bjarne Knudsen, Henning Buddig og Peter Storm
Fraværende: Peter Pedersen og Anne Birthe Kajhøj
Referent: Peter Storm

Dagsorden:
1.

Spørgetid.

2.

Orientering fra formanden.
Vi har fornyet vores aftale med Syddjurs Ungdomsskole, så de kommer i år, helt
tilsvarende sidste år. Aftalen indebærer en indtægt til Nappedam på kr. 24.000.
Vinterbaderne har sæsonafslutning lørdag den 27. april. Kort tid derefter fjerner de
saunavognen, badestige m.v. og vender tilbage i starten af oktober.
Bestyrelsen for Vinterbaderne og bestyrelsen for Nappedam Bådelaug skal evaluere
samarbejdet på et lille fælles møde i forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 6.
maj. Hvis du har Input til dette møde bedes du kontakte formanden for Bådelauget.
Ny digitallås til bommen er leveret og monteret. Desværre virker den ikke helt som
tiltænkt, så låsesmeden er kontaktet, og vi har rykket for et svar. Vi forventer klart
at låsen er på plads inden Standerhejsning, og vi rykker igen og igen!
Vi har indgået en ny rengøringsaftale med firmaet Real Service. Aftalen træder i
kraft den 1. april, og vi synes at Bjarne har fået lavet en fin, fleksibel og økonomisk
fordelagtig aftale. I runde tal koster rengøringen, som også indbefatter ”Det Lille
Klubhus” og toiletterne der, ca. kr. 50.000 frem til den 1. november.
Rengøringsfrekvenserne skifter efter behovet. Bjarne Knudsen er vores
kontaktperson på den opgave.
Arbejdsholdet har afsluttet vinterens mange opgaver. Tilbage er blot nogle små ting
som bliver løst inden Standerhejsning den 4. maj.
Til mødet for nye medlemmer den 10. april er der p.t. 18 tilmeldte.
Jolleafdelingen har fået ny formand. Nicolai er fratrådt, da hans søn har valgt ikke at
sejle jolle i år. Henrik Knudsen tager over. Henrik er i forvejen godt inde i forholdene
omkring Jolleafdelingen. Der er p.t. ca. 28 interesserede børn i afdelingen som
havde arbejdsdag den 7. april og starter sejlads den 8. april.
MØDE: Taget til efterretning.
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3.

Mødets emner:
Status på ”Projekt hurtigere internet i havnen”?
Steen orienterer.
MØDE: Ikke færre end fire selskaber er kontaktet for en fibernet løsning.
Udgiften til en sådan løsning vil beløbe sig til ca. kr. 65.000, alene for at få fibernet
til havnen. Derudover en årlig omkostning på ca. kr. 12.000,-. Derefter kommer de
interne omkostninger. Det er for dyrt, så den løsning er p.t. ”Parkeret”.
Vores leverandør af internet er p.t. ”Egnsnettet.dk”, tidligere ”Djurs Net”. De er ved
at opgradere deres system og har lovet os en væsentlig mere stabil forbindelse på
20 MB. Fra år 2020 op til 40 MB, og dette uden at det skal koste os noget ekstra.
Det går vi efter, og så udbygger vi vores interne havnenet med en række Acces
Points placeret strategiske steder på havnen, op til ca. 10 steder. Derved forventer
vi en god og stabil forbindelse ved alle både, med tilpas kapacitet. En opgave som er
ret tidskrævende, der skal trækkes mange ledninger m.v., programmeres osv., men
mon ikke også den opgave vil blive løst af gode frivillige hænder. Udgiften vil blive
ca. kr. 40.000,- hvilket der er budgetteret med. Det nødvendige bliver indkøbt i
løbet af kort tid.
Henvendelse fra Kajakafdelingen vedrørende indkøb af planter som er tiltænkt
omkring den ny anlagte vej ved Kajakhuset.
Kajakafdelingen kommer med et prisoverslag til indkøb af planter, samt hvilke
plantearter. De har arbejdsdag ultimo april.
MØDE: En god ide, og Bådelauget vil bidrage med indtil kr. 4.000,- til indkøb af
planter m.v.

4.

Regnskab og budget.
MØDE: Der er d.d. kr. 621.870,- på havnens konti.

5.

Eventuelt
Der er sendt et tekstforslag til høring i stedet for den tekst som vi har på det
nuværende skilt ved Klubhuset, se opslag i Klubhuset og på hjemmesiden.
Indkomne kommentarer og Bestyrelsens beslutning?
MØDE: Der er indkommet et par kommenterer, bl.a. en mindre teksttilføjelse.
Det vil blive indskrevet, og et nyt skilt bliver bestilt.
Derudover blev følgende drøftet under dette punkt:
Vi har fået en henvendelse om det vil være muligt at købe annonceplads på havnens
hjemmeside. Bestyrelsen ønsker ikke, at det skal være muligt.
Havnens tørretumbler er kaput, og den har også gjort det godt i mange år.
Bestyrelsen vedtog at der skal indkøbes en ny, og det blev gjort straks under mødet.
Den bliver leveret mandag den 15. april og koster kr. 4.500,Vi håber en fingernem frivillig vil tilslutte den.
Arrangementet i forbindelse med vores standerhejsning den 4. maj bliver som sidste
år. Sol og ca. 200 glade mennesker på havnen. Alle vil blive tilbudt en pølse, et glas
vin eller en øl eller en vand.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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