Bestyrelsesmøde
18. 03. 2019
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
Spørgetid.
Ingen fremmødte
1.

Orientering fra formanden.
Syddjurs Ungdomsskole håber, og forventer, at kunne forny den aftale vi lavede
sidste år. De vil snarest vende tilbage herom.
Ny digitallås til bommen er leveret og monteret. Desværre virker den ikke helt som
tiltænkt, så låsesmeden er kontaktet.
Firmaet ”Biler & Både”, som nu hedder ”Marinecenter Østjylland” i Vrinners vil være
sponsor for reparation og service af havnens/jolleafdelingens tre påhængsmotorer
og bådenes styretøj m.v. Vi skal betale reservedelene men ikke for arbejdslønnen.
Derved sparer havnen ca. kr. 5.000-10.000. Til gengæld får firmaet sit firmanavn på
to af havnens joller/følgebåde.
Rønde Højskole har henvendt sig for at høre om de må sætte en trailer med 20
kajakker i havnen samt bruge vores flydebroer. Det skal indgå i deres undervisning.
Henvendelsen skal drøftes med Jolle- og Kajak afdelingerne, ligesom vi skal drøfte
hvilke vilkår en eventuel aftale skal indeholde.
Den nye projektor er blevet monteret i Klubhuset, og den gamle vil blive monteret i
”Det lille Klubhus”. Den sørger Jolleafdelingen for.
MØDE: Orientering taget til efterretning.

2.

Mødets emner:
Status på ”Projekt hurtigere internet i havnen”?
Steen orienterer.
MØDE: Steen kunne desværre ikke deltage i aftenens møde, hvorfor emnet først
bliver drøftet på bestyrelsesmødet i april. Sten har oplyst at han har haft kontakt til
flere net udbydere med hensyn til en hurtig Fiber løsning. Det vil blive en ret kostbar
affære, måske omkring kr. 60.000. Andre muligheder undersøges.
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Status på ny rengøringsaftale?
Bjarne orienterer.
MØDE: Der er p.t. modtaget 2 tilbud – afventer et sidste tilbud. De tre tilbud vil
blive rundsendt til bestyrelsen, hvorefter vi vil tage stilling til hvilket tilbud der
accepteres.
Status på ”Projekt havnestiger”?
Bjarne orienterer.
MØDE: Der afprøves to aluminiumstiger på C-broen. Markering (om den del af
stigerne der er fri af vandet skal males for at synliggøre dem) drøftes yderligere,
men vil givet vis være en god ide. Hvor mange der i givet fald skal indkøbes og hvad
de vil koste, herunder montering og maling, bliver undersøgt nærmere.

3.

Regnskab og budget.
Indestående d.d. kr. 683.980,-

4.

Eventuelt
Teksten på det skilt vi har opsat ved klubhuset, om hvem der må bruge klubhus og
terrasse, er med rette blevet kritiseret.
Skal vi ændre på teksten, eller helt droppe skiltet?
MØDE: Drøftet. Inden beslutning om et eventuelt nyt skilt, opfordres medlemmerne
til at komme med tekst forslag til bestyrelsen senest 7.april 2019.
Forslag fra bestyrelsen (om end ikke en enig bestyrelse) til evt. skiltning kan ses på
Nappedams hjemmeside og på opslagstavlen i klubhus.
Vi har tidligere drøftet lugtgener fra toilet rummene.
Er det fortsat et problem?
Hvis ja, hvad skal vi da gøre, og hvem?
MØDE: Vi tror ikke at det længere er et problem, og ved at Pladsmændene har
fokus på opgaven.
Vi skal have lagt et foto af vores hjertestarter ind på ”Hjertestarter app”.
Hvem gør det?
MØDE: Peter Pedersen sender billede ind.

5.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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