Bestyrelsesmøde
18. 02. 2019
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Dialogmøde med repræsentanter fra Jolle- og Kajak afdelingerne.
Særskilt dagsorden for dette møde er sendt til deltagerne.
MØDE: Se særskilt referat

2.

Orientering fra formanden.
Havnens hjertestarter, som et medlem forærede havnen for et par år siden, har fået
et eftersyn, og vil fremadrettet få det hvert år.
Vinterbaderne undersøger p.t. om de kan skaffe midler til endnu en hjertestarter.
Den vil i så fald blive monteret på/ved Jollehusene.
Vinterbaderne har indbetalt deres kontingent for denne sæson, jfr. vores aftale som
kan ses på hjemmesiden, kr. 15.000,- Derudover betaler de for strømforbrug.
Der er indkøbt et par nye skilte, et til slæbestedet med nye priser og et til klubhuset
angående brugeradgang. Pladsmændene monterer disse.
Ny digitallås til bommen er leveret, og den vil blive monteret af pladsmændene og
Niels Brenholdt en af de nærmeste dage.
Der er også indkøbt en ny lås til materielrummet ved jolleafdelingen.

3.

Mødets emner:
Prisen for El er steget, hvorfor vi må sætte prisen for vores salg af El lidt op.
Ny pris pr. 15. februar 2019 kr. pr. kw bliver ?
MØDE: Prisen bliver fremover sat op til 2,25 kr. inkl. moms
HAD´erne (De ældre herrer = Gamle mænd) har foreslået at vi får kikket på havnens
redningsstiger. Er de nedslidte? Har vi nok? Nye typer? Priser?
MØDE: Der nedsættes en lille arbejdsgruppe, Bjarne fra bestyrelsen og
havnens to pladsmænd. De vil analysere behov, materiel typer, priser m.v.
FLID (Foreningen af lystbådehavne i Danmark) har generalforsamling den
27. marts i Vingsted centret.
Eventuel deltagelse fra Nappedam ?
MØDE: Nappedam vælger ikke at deltage.
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4.

Regnskab og budget.
MØDE: Indestående 699.407 kr.
Jytte er ved at få kontingentpenge m.v. ind i kassen. Vi mangler p.t. ca. kr.
100.000.

5.

Eventuelt
Indkøb af ny kopimaskine til kontoret?
Indkøb af ny Projektor til klubhuset?
MØDE: Begge dele er indkøbt, i alt ca. kr. 15.000,Den nuværende projektor i klubhuset vil blive monteret i ”Det lille klubhus”
Reparation (motor og styretøj) på ”Havnejollen” som primært bruges af
jolleafdelingen!
MØDE: ”Bil & Båd” i Vrinners kommer og kikker på opgaven i denne uge.
Udgiften til reparationen forventes at blive delt mellem jolleafdelingen og
Bådelauget.
Kontakt til kommunen for påfyldning af lidt asfalt ved nedkørsel fra cykelsti til
Molsvej ved havnens indkørsel.
MØDE: Bjarne anmelder opgaven til kommunen.
Indkøb af div. stativer og kæde til markering af P-plads til foråret.
MØDE: Peter indkøber det nødvendige i samarbejde med Pladsmændene.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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