
Referat fra

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I klubhuset onsdag d. 20. november 2019, kl. 19.30 – 22.00

Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
MØDE: Tor Andersen blev valgt uden mod kandidat. Tor Andersen bekendtgjorde at
generalforsamlingen er indkaldt retmæssigt og derfor lovlig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det 
kommende år.
MØDE: Godkendt (Beretningen er vedhæftet som bilag).

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
MØDE: Godkendt. Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde regnskabet, som kun 
udløste et par enkelte kommentarer. Et spørgsmål om hvorfor der var så stor en 
stigning i udgiften til vand, hvilket skyldes et ekstraordinært stort forbrug den meget 
varme sommer vi havde i 2018, og at vandafledningsafgiften betales periodevis 
forskudt.
Der var også et ønske til at vi måske grafisk kan anskueliggøre antallet af 
gæstesejlere og besøgende i autocampere over måske en 3-5 årig periode.
(Regnskabet er vedhæftet som bilag).

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
MØDE: Kasserer Jytte Gyldenløve fremlagde budget.

5. Fastsættelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.
MØDE: Dirigenten valgte at flytte dette punkt til behandling efter punkt 7, da der er 
forslag under punkt 7, som har indflydelse på havnens økonomi.
Resultatet blev at kontingent for aktive seniorer stiger fra kr. 785,- pr. år til               
kr. 1.000,- og at der sker stigninger i pladshaverindskud, se nedenfor. Ændringerne 
er med virkning fra den 1. januar 2020. Udover disse ændringer sker der ingen 
ændringer i havnens prisliste.

6. Valg til bestyrelsen.
Valg af formand:
På valg er Peter Storm
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
På valg er:
Bestyrelsesmedlem Steen Jensen 
Bestyrelsesmedlem Anne Birthe Kajhøj
Suppleant Egon Sørensen. (Ønsker ikke genvalg)
MØDE: Peter Storm, Steen Jensen og Anne Birthe Kajhøj blev genvalgt.              Ny
suppleant blev Poul Erik Lading.



7.  Behandling af indkomne forslag.
MØDE: Der er rettidigt indsendt seks forslag. (Alle seks er vedhæftet som bilag.)
87 stemmer var repræsenteret ved generalforsamlingen, enkelte ved fuldmagt.

Forslag 1.
Efter lidt debat blev forslaget vedtaget. Kun tre stemte imod forslaget, men der blev
udtrykt ønske om, og forventning til, at reglerne om afstand mellem bådene bliver 
overholdt.

Forslag 2.
Efter en længere debat, på mere end en halv time, med mange gode, og relevante, 
indlæg og synspunkter omkring fællesskab, frivilligt arbejde, ”Nappedam ånden” og 
sammenhold, blev forslaget vedtaget med 54 ja-stemmer, 31 nej-stemmer og 2 
blanke.
Bestyrelsen pointerede endnu engang at frivilligt arbejde ikke er afskaffet, tvært i 
mod, men at man ikke længere kan købe sig fri for frivilligt arbejde, og at det 
fremover er helt frivilligt om man vil prioritere at arbejde aktivt for havnen, og for 
vores fællesskab.
Afledet af denne debat vil Visionsgruppen, ved Mads og Camilla, indkalde til et 
møde den 15. januar 2020, hvor vi sammen skal drøfte disse aspekter. Mere herom
følger på hjemmesiden og opslagstavlen.

Forslag 3.
Vedtaget.

Forslag 4.
Vedtaget. Opgaven vil blive udført inden bådene skal på land i 2020.

Forslag 5.
Efter lidt debat valgte Søren at trække sit forslag tilbage.

Forslag 6.
Da forslag 2 blev vedtaget er forslag 6 ikke længere relevant.

8.  Eventuelt.
Møde: Vores video overvågning går p.t. 7 dage tilbage. Det vil i løbet af vinteren 
blive ændret til 30 dage.

     Steen følger op på forslag til udvidelse af havnepladser. Der er ca. 15 på venteliste.
     Der er kommet mange gode ideer – dog ingen skriftlige.
     Bestyrelsen foreslår at vi, over tid, udarbejder et større forslag om eventuelle     
     ændringer i havnen, herunder nøje undersøger alle aspekter omkring havne-
     uddybning, nye brotyper og materialer, økonomiske konsekvenser, tidshorisont m.v.
     Til dette arbejde vil bestyrelsen foreslå at der nedsættes en lille arbejdsgruppe.

Jørgen Damgaard orienterede om forholdene i kajakafdelingen, hvor alt står godt til.
     På forespørgsel oplyste Jørgen at man er velkommen til at få en gratis prøvetime i 

en kajak.
     Poul Erik Lading redegjorde for aktiviteterne i kapsejladsafdelingen samt opfordrede

alle til at deltage.
     Formanden opfordrede til at alle holder øje med havnens hjemmeside og opslags-
     tavle, da det er her alle nyheder og arrangementer offentliggøres, ligesom bladet
     Lanternen jo fortsat udkommer to gange hvert år.



Nappedam Bådelaug generalforsamling d. 20. november 2019. 
Bestyrelsens beretning. 

 

 

Indsatsområder: 

 

Ved det konstituerende møde sidste år valgte bestyrelsen en række indsatsområder, som vi 

ville arbejde med det kommende år. Disse er: 

 

 

 

Indsatsområder i 2019. 
 

Indsatsområde 

 

Tidsfrist og ansvarlig 

Undersøge mulighed for elektronisk 

kommunikation med medlemmer. 

Vi er endnu ikke i ”mål”, men der arbejdes 

på sagen, og vi håber at kunne præsentere 

de første resultater i løbet af foråret 2020. 

Vi har bl.a. et samarbejde med DGI herom. 

Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser 

i havnen. 

Vi præsenterede på sidste generalforsamling 

et udkast / en ide om at foretage nogle 

ændringer, med det formål at få lidt flere 

pladser i havnen. Generalforsamlingen gav 

opbagning til at vi kunne fortsætte vore 

undersøgelser. Det er p.t. sat på ”stand by”, 

mere herom under punktet eventuelt. 

Udbygning af havnens internet Det bør være på plads. Vi har fået indlagt 

Fiber, og der er opsat en lang række 

”Antenner” så hele havnen bør være dækket 

godt af. Ellers hører vi gerne herom. 

Forundersøgelse af uddybning af havnen: 

Hvornår-hvor meget-priser-kontakt 

procedure m.v. 

Det er en opgave vi skal have drøftet med 

havneudvalget, og er en ret omfattende 

opgave. Udgiften vil p.t. ligge på omkring kr. 

600.000, og vi håber at opgaven kan 

”skydes” nogle år endnu, og måske blive løst 

når nogle pæle og/eller brodele skal 

udskiftes. I første omgang begynder vi at 

spare penge op til opgaven. 

Forslag til forbedring af Børne legepladsen 

Herunder kontrol og evt. reparation. 

Vi nåede ikke opgaven i år, der kom blot lidt 

sand i kassen, men opgaven bliver prioriteret 

næste år. 

Øget fokus på rengøring herunder at 

undersøge hvordan vi bedst sikrer at vore 

baderum kun bruges af den personkreds de 

er tiltænkt. 

Vi har i år skiftet leverandør af rengøring, og 

vi mener at det er både billigere og bedre 

end tidligere. Vi har også udvidet 

rengøringsfrekvenserne, ligesom vi håber at 

generalforsamlingen vil stemme ja til vores 

forslag om at afskaffe ”frivilligt arbejde”, og 

derved få ekstern rengøring på havnen hele 

året. 

Dialogmøder med Kajak- Jolle- og Kapsejlads 

udvalgene samt Pladsmænd, Vinterbaderne 

og Syddjurs Ungdomsskole. 

Vi hade i foråret rigtig gode møder med alle 

nævnte instanser og personer, og vores 

samarbejde fungerer upåklageligt. 

 

 



 

Medlemmer: 

Bådelauget havde ved regnskabets afslutning 403 medlemmer, hvilket er 30 flere end sidste 

år. Disse er fordelt på 23 juniormedlemmer, 270 seniormedlemmer og 97 kajakmedlemmer, 

10 medlemmer på venteliste til bådplads og 3 medlemmer med begrænset medlemskab. 

 

 

 

Det forgangne års arbejder: 

Også sidste vinter var arbejdsholdet i aktivitet, og således stærkt medvirkende til at vi har en 

velfungerende, vedligeholdt og billig havn. En stor tak til dette hold. 

Der blev i den forgangne vinter foretaget en række forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. I 

flæng kan nævnes: 

 Udskiftning af diverse skørt brædder(De lodrette brædder fra bro mod havet). 

 Udskiftning af defekte broplanker. 

 Fastgørelse og stabilisering af visse broer. 

 Udskiftning og understøtning af visse broplanker på badebroen. 

 Eftersyn og reparation af stigen ved badebroen. 

 Ny port med digital lås ved huset for opbevaring af jollemateriel. 

 Diverse malerarbejde. 

 Løbende udskiftning af belysning til LED, herunder nye lamper på toiletterne. 

 Fornyelse af alle pulverslukkere. 

 M.m. 

 

Jolle- og kajakhuset er nu helt færdig, og vi har fået de bevilligede fondsmidler hjem. 

Alle havnens medlemmer har nu adgang til toiletterne og baderummene i denne bygning, og 

resultatet er rigtig flot. Tak til de mange frivillige hænder som har stået bag denne opgave. 

 

På havnens område mod Øst blev der sidste år lavet en ny indkørsel op til Kajakhuset, samt 

indrettet et lille areal med græs. Omkring dette areal er der plantet er række buske, og arealet 

er tænkt som lejrplads for jollesejlere og kajakroere. På sigt måske med et par shelters – hvis 

nogen vil finansiere disse. 

 

Vinterbaderne har forbedret Øst molen med et læs molesten, og lagt SF sten på toppen, så de 

har en bedre platform til deres saunavogn. 

 

 

 

Det kommende års arbejder: 

I den kommende vinter er der igen planlagt en række vedligeholdelses- og forbedringsopgaver 

på havnen, så Arbejdsholdet er ved at trække i arbejdstøjet. 

Følgende opgaver er p.t. på listen: 

 Udskiftning af defekte broplanker og skørt brædder. 

 Renovering af den faste bro ud for den gamle flydebro. 

 Reparation af vindue ved kontor. 

 Nyt hus/kasse til redningsveste ved krabbevæddeløbsbanen. 

 Løbende udskiftning af belysning til LED 

 Flytning af enkelte el standere, der står uhensigtsmæssigt. 

 Diverse malerarbejde. 

 Vurdering vedrørende ramslagets fremtid. 

 Overtagelse af diverse opgaver fra ”frivilligt arbejde” (rengøring af toiletter undtaget). 

 M.m. 

 

 

 



 

 

Samarbejde: 

Vi glæder os over at der er et godt og velfungerende samarbejde, herunder en god tone, 

blandt havnens medlemmer, og vores eksterne samarbejdspartnere. 

Vi har jo p.t. aftaler med Syddjurs Ungdomsskole, Rønde Høj- og Efterskole, Syddjurs 

kommune og Nappedam Vinterbadere. Samarbejdet fungerer fint, og de nævnte foreninger og 

skoler m.v. bidrager positivt til vores kassebeholdning. 

 

 

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.  

 

El tilslutninger på bådene: 

Vi skal spare på vores forbrug af el, og det kan du hjælpe med at gøre ved blot lidt omtanke. 

Hvis du ikke bruger el ombord på båden, så skal du trække dit stik ud af kontakten. Både med 

et stort elforbrug skal have bi-måler ombord, og det samme skal både med elforbrug i 

vinterperioden, herunder både på land., 

 

Mastecontainerne:  

Husk at de mindre master kommer i den lille container og at containerne pakkes med fornuft.  

I den store mastecontainer er der her i efteråret blevet monteret et løftesystem, så det bliver 

lettere at få de store, og tunge, master ind på hylderne. 

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!(Ja, det skrev vi også sidste år, men nu er 

den der!) 

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.  

Og husk endelig at meddel Jytte hvis du ændrer dit telefonnummer og/eller mailadresse. 

 

Frivilligt klubarbejde: 

Ordningen fungerer ikke længere optimalt efter vores mening. Bestyrelsen har derfor fremsat 

forslag om at afskaffe dette ”Frivillige klubarbejde”, se andet sted. 

 

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. 

 

Skadedyr: 

Vi er desværre plaget af et stigende antal rotter på havnen, ikke mindst ude på ydermolen. 

Bestyrelsen har øget fokus på problemet, og er i løbende dialog med firmaet Mortalin som 

hjælper os med at bekæmpe disse ubudne dyr. Vi håber at hård vinter vil hjælpe med til at 

løse opgaven. En forudsætning for at vi har rotter, er at de kan finde føde. Vi er opmærksom 

herpå med hensyn til affald o.lign., så vi håber det løser sig. 

 



 

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. 



Bestyrelsen har følgene forslag til Generalforsamlingen i Nappedam november 2019

Forslag 1.

Vores Havnereglement punkt 3 ser ud som nedenfor.

3. Fortøjninger, pladser mv.:

Ved beregning af pladsbredde tillægges der 40 cm. til den aktuelle båds bredde.

Faste fortøjninger skal forsynes med en affjedring ved broen.

Alle hjemmehørende både skal være mærket med hjemhavn: NAPPEDAM, og skal føre 
Bådelaugets klubstander.

Joller og kajakker på land skal være forsynet med Nappedam-mærkat.

Bestyrelsen foreslår at de nævnte 40 cm. ændres til 30 cm.

Begrundelse:
Vi mener at 30 cm. er rigeligt, altså 2x15 cm. mellem bådene til fendere.
Det giver vore medlemmer større muligheder ved valg af båd.

NB. I forvejen ligger en stor del af havnens både med væsentlig mindre afstand end de 
nævnte.



Bestyrelsen har følgene forslag til Generalforsamlingen i Nappedam november 2019

Forslag 2.

Bestyrelsen foreslår at vi afskaffer ”frivilligt arbejde” fra årsskiftet OG samtidig hæver vores
kontingent for aktive seniorer med kr. 215,- fra nuværende kr. 785,- til kr. 1.000,-

Bestyrelsens begrundelse er den, at der ikke længere er ret mange som er interesseret i at 
udføre frivilligt arbejde. Langt de fleste pladsbrugere / medlemmer vælger at betale sig fra 
opgaven med kr. 300,- I år er der ca. 170 medlemmer der har valgt denne løsning, så for dem
bliver det billigere, hvis forslaget vedtages.
Derudover er det vanskeligt at administrere de opgaver som løses, ligesom toiletrengøring i 
vinterhalvåret, som har været blandt opgaverne, ikke er ret populær. Vi vil da lade vores 
eksterne rengøringsfirma holde rent hele året, naturligvis tilpasset behovet.
De resterende opgaver som har været udført i ”Frivilligt arbejde” vil fremadrettet blive løst af 
Arbejdsholdet.

Hvis der ikke er et flertal for dette forslag, forbliver situationen uændret. Det vil sige at man 
kan købe sig fri for ”Frivilligt arbejde” og de som ikke vælger den løsning, får pålagt fire timers
arbejde af forskellig karakter.

Et ja til forslaget vil indbringe Bådelauget en merindtægt på ca. kr. 10.000 pr. år.



Bestyrelsen har følgene forslag til Generalforsamlingen i Nappedam november 2019

Forslag 3.

Bestyrelsen foreslår uændrede priser på alle de, i prislisten, nævnte poster, bortset fra den, i 
forslag 2, nævnte kontingent stigning for aktive seniorer.

Dog vil bestyrelsen foreslå en stigning i indskud ved køb af bådplads. Vore priser har været 
uændret i rigtig mange år, og de er markant lavere end i vore nabohavne.

Forslaget har alene betydning for de som køber plads i Nappedam efter den 1. januar 2020.
Indenfor en kortere årrække vi overfor nogle store omkostninger til vedligeholdelse af vores 
havn. Nye broer og uddybning, ligesom vi gerne vil have en materielhal til vores maskiner 
samt master m.v.
En stigning i pladsindskud vil bidrage til at dække disse omkostninger.
Vi vil foreslå at de kommende indskuds priser vil se sådan ud:

Nuværende
indskud

Forslag til nyt
indskud

kr. kr. 
2,5 m 12.500 15.000
3,0 m 16.000 22.000
3,5 m 20.500 26.000
4,0 m 29.000 35.000
4,5 m 37.000 45.000
5,0 m 46.000 60.000



Søren Stender, Plads D14, 
har følgene forslag til Generalforsamlingen i Nappedam november 2019

Forslag 4.

Jeg foreslår at der sættes ”pigge” på havnens lygtepæle, så mågerne ikke skider på bådene 
(vinteropbevaring) – det har jeg set i andre havne, og det er nok en mindre investering.



Forslag nr. 5

FORSLAG til vedtagelse på Nappedams generalforsamling 
2019.

Jeg ønsker nedenstående forslag forelagt generalforsamlingen til vedtagelse:

1. Vagtordningen suspenderes i hele juli måned hvert år,
2. medlemmer fra fyldt 75 år fritages for nattevagt.

Begrundelse:

Juli måned er den lyseste tid på året, og der vil være en del mennesker på 
havnen, gæstesejlere, campere og overnattende medlemmer. En del 
medlemmer er på ferie, og skal derfor finde en afløser, hvilket er vanskelig 
netop i feriesæsonen.

Ved af friholde juli måned for nattevagter, bliver der personale til at udfylde de 
huller, som fremkommer ved at de 75-årige fritages.

De 75-årige kan evt. indgå som reserver.

Søren Dyrskjøt
B 18



Thorsager 6. november 2019 
 
Forslag til generalforsamlingen den 20. november 2019 
 
Kontingentforhøjelse for ikke frivillig-hjælp 
 
Baggrund: 
 
Jeg har læst forslag 2 vedrørende afskaffelse af frivilligt arbejde som bestyrelsen stiller her til årets 
generalforsamling. 
 
”Frivillighed” har altid haft - og bør fremover have et godt fundament i Nappedam Bådelaug. 
Kajakafdelingen er f.eks. baseret på 100% frivillighed og vi har gennem årene oplevet hvor meget 
udførelsen af fælles arbejdsopgaver styrker klublivet og sammenholdet og giver resultater til gavn for hele 
bådelauget. Senest gennem byggeriet af den nye kajakhal. Tilsvarende er der andre funktioner i bådelauget 
som er baseret på samme principper. Det skal vi være stolte af. 
 
Jeg kan forstå, at der er et stort antal medlemmer der betaler sig fra pligten til at deltage i det fælles 
arbejde med at vedligeholde vores fælles faciliteter.  Så længe det er et mindre antal medlemmer og det 
ikke har nogen særlig stor betydning kan der ses gennem fingre med det. Men sådan forholder det sig ikke 
jf. forslag 2. Jeg ser udviklingen som en trussel mod den særlige Nappedam ånd. 
 
I kajakafdelingen har vi gennem årene ikke praktiseret at man kan betale sig fra frivilligt arbejde, da vi ikke 
ser det som en mulighed. Det er bl.a. baggrunden for den store opbakning bag frivilligt arbejde i 
kajakafdelingen.  Jeg er informeret om at kajakafdelingen er indstillet på at fortsætte med frivilligt arbejde i 
den nuværende form, hvor hvert medlem i gennemsnit ligger minimum 8 timers frivillig arbejde hvert år.   
 
Hvis frivilligt arbejde afskaffes og den ovenfor nævnte ydelse skal købes ude i byen, jf. forslag nr. 2, er der 
ikke tilstrækkelige midler i den foreslåede kontingentstigning på 215 kr. til alle medlemmer. De nuværende 
170 medlemmer, der køber sig fri vil oven i købet spare kr. 85 pr. år pr. person. En fuldstændig ulogisk 
tanke at belønne de medlemmer der faktisk er med til at ødelægge Nappedam. 
 
Besparelsen (red. 85 kr.) kan ikke ses som et redskab til at fastholde fællesskabet i Nappedam Bådelaug. 
Forslag 2 er derimod undergravende for de særlige værdier der er i Nappedam. Disse værdier ønsker vi at 
værne om. 
 
 
Forslag: 
 
Nappedam Bådelaug skal fortsat hovedsagligt drives med frivillige kræfter, men for at sikre, at vi også har 
penge til at købe serviceydelser ude i byen, vil jeg forslå at kontingent for fritagelse for frivillig hjælp øges til 
650 kr. pr. medlem med virkning fra og med 2020. Øvrige medlemmer indgår i ordningen som hidtil. 
 
Merindtægten for NB vil under forudsætning af uændret antal medlemmer der fortsat vælger at betale sig 
fra at hjælpe være : _170x350 kr. ==> 60 tusinde kr. som skal anvendes til at motivere flere medlemmer til 
at være frivillige og til at købe ydelser til erstatning af det tomrum de 170 medlemmer i dag efterlader sig. 
 
mvh 
Jesper Norup 
Medlem i kajakafdelingen 

Ulvedal
Maskinskrevet tekst

Ulvedal
Maskinskrevet tekst

Ulvedal
Maskinskrevet tekst
Forslag nr. 6

Ulvedal
Maskinskrevet tekst

Ulvedal
Maskinskrevet tekst

Ulvedal
Maskinskrevet tekst

Ulvedal
Maskinskrevet tekst


