Bestyrelsesmøde
23. 09. 2019
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Anders Andersen og Henning Madsen fra Havneudvalget kommer og drøfter havnens
vedligeholdelsesplan, herunder Arbejdsholdets struktur og opgaver m.v.
MØDE: Der anbefales at nedlægge det frivillige arbejde. Arbejdsholdet
overtager de arbejdsfunktioner som tidligere blev udført af frivillige.
Havneudvalget drøfter opgaven inden næste bestyrelsesmøde og kommer
med et oplæg.
Vedligeholdelsesplanen drøftet. Henning Madsen påtager sig fortsat
opgaven med at holde den ajour.
Havneudvalget drøfter det fremtidige behov af det gamle ramslag.

2.

Orientering fra formanden.
Jeg har denne gang ikke så meget at berette om.
Næst efter Brexit, så har vores digitale lås i bommen fyldt ”medierne”.
Men nu ER en ny lås ved at blive lavet, så mon ikke det virker i løbet af den næste
måneds tid.
Vinterbaderne har arbejdet på Øst molen, og er ved at gøre klar til opstart primo
oktober.
Pladsmand Villy har sagt op, og stopper med jobbet ved årets udgang. Opgaven er
ikke foreneligt med hans øvrige opgaver. Vi har været, og er fortsat, meget glade for
Villys arbejdsindsats og engagement. Vi håber at have Villys afløser på plads inden
årsskiftet.
Pladsmændene har udlagt en stål køreplade i slæbestedet.
MØDE: Låsen kommer på onsdag, og monteres derefter så hurtigt som
muligt.
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3.

Mødets emner:
Vinterbaderne har brugt ca. kr. 7.000 på at forbedre Øst molen. Dette naturligvis i
egen interesse, men Bådelauget har også fået en pænere, og mere solid, mole ud af
det. Vinterbaderne spørger om Bådelauget vil bidrage til denne udgift, måske med
det halve?
(I den diskussion, og evt. afstemning, deltager Peter Storm ikke, da han føler sig
inhabil pga. sit engagement i Vinterbaderne).
MØDE: Bestyrelsen er enig om at fastholde den aftale vi har med
Vinterbaderne, hvilket bevirker at Bådelauget ikke giver tilskud til
Vinterbadernes udførte opgaver.

4.

Regnskab og budget.
MØDE: Indestående i bank pr. d.d. 386.878 kr.

5.

Eventuelt
Vinterbaderne parkerer i deres sæson fortrinsvis udenfor bommen på græsarealet
mod øst. Vi skal sikre at oversigtsforholdene ikke forringes heraf. Græsset bliver kørt
op og pladsen ustabil som følge af slid og vejrforhold. Vinterbaderne foreslår at de i
samarbejde med Bådelauget lægger græsarmeringssten på arealet i løbet af
efteråret, jfr. referat fra forårsmødet mellem Vinterbaderne og Bådelauget.
Vil vi gå aktivt ind i den opgave?
Et alternativ kan være at Vinterbaderne får lov til at udlægge træflis på de steder
hvor det er mest kritisk, og at dette flis evt. fjernes igen til foråret, så græsset kan
komme frem?
MØDE: Vinterbaderne kan udlægge træflis på området. Bådelauget og
Vinterbaderne kan eventuelt, i et samarbejde, på sigt lægge græsarmerings
sten, men ikke i år.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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