Bestyrelsesmøde
17. 8. 2020
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.

2.

Orientering fra formanden.
Møde med nye medlemmer udsat til onsdag den 9. september.
Alle nye medlemmer vil få tilsendt en reminder på mail.
Husk vores fotokonkurrence, deadline 22. august, se Lanternen.
Et par medlemmer har beklaget sig over at biler med trailere parkeres ”hist og her”
og at det giver pladsproblemer Bestyrelsen er opmærksom på problemet, og har opsat skilte samt inddelt P-pladsen, men alligevel er der nogle banditter. Vi vil igen
drøfte vore muligheder, og evt. tage emnet op på kommende generalforsamling. Det
samme er tilfældet med de gener som vandscootere giver. Støj og bølger, vi har
haft et par trælse episoder. I flere havne må disse fartøjer slet ikke benytte slæbestedet.
Lørdag den 15. august havde vi Børnedag, desværre blot med otte børn. I det herligste vejr havde vi nogle rigtig hyggelige timer med krabbefangst, krabbesuppe,
skattejagt og optimistjolle sejlads.
Jytte, John og Jørn hjalp med arrangementet, tak til jer.
Vores tidligere Servicesmand Brian Falk har sagt jobbet op på grund af manglende
tid, hvilket vi naturligvis respekterer. John Gyldenløve har overtaget jobbet.
Det er installeret et nyt TV i klubhuset.
Vores ordning med nattevagt fungerer, men bestemt ikke optimalt. Der er for mange ”svipsere”. Mange medlemmer meddeler ikke den vagtansvarlige at de har husket deres nattevagt, andre bliver helt væk, nogle sover på vagten og bommen lukkes / lukkes op uregelmæssigt.
Jeg vil bede alle om at bakke op omkring vores ordning, og måske vi bliver nødsaget
til at foreslå nogle skærpede retningslinjer.
Lørdag den 15. august fejrede Kajakafdelingen deres 10 års jubilæum.
STORT tillykke til afdelingen, og jeg håber I havde en god dag og aften.
Lystfiskerforeningen AROS har spurgt om de på slå en lille pavillon op på havnen
den 11.-13. september og bruge stedet som base for en lystfiskerkonkurrence, hvilket jeg har sagt OK til.
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Vores samarbejdsaftale med Rønde Høj- og Efterskole er forlænget med yderlig et
år, og løber nu frem til den 1. august 2021.

3.

Mødets emner:
- Rotter på havnen?
MØDE: Vi har p.t. en kontrakt med Mortalin som kommer på havnen seks gange
hvert år. Da problemerne med rotter ikke bliver løst ved disse besøg, skal vi nu
snarest muligt have et møde med firmaet om eventuelle nye tiltag. Vores aftale
løber frem til den 1. oktober 2021. Vi vil til næste år indhente tilbud fra et konkurrerende firma.
-

Trailere på P-pladsen?
MØDE: I det store og hele fungerer ordningen med at trailere skal frakobles tilfredsstillende. På varme sommerdage er der mere end 200 biler på pladsen, og
det giver naturligvis trængsel. Samtidig kan vi glæde os over at vi på disse dage
sælger for ca. kr. 2.500 is og vand. Til næste år vil vi inddele pladsen yderlig
med rød/hvide kæder som vil bevirke en endnu bedre udnyttelse af pladsen.

-

Vandscootere / slæbestedet?
MØDE: Vi har p.t. ikke planer om at ændre vores skiltning eller lave begrænsninger på brugen af slæbestedet. Hvis der opstår kritiske og ulovlige episoder med vandscootere vil vi opfordre til at politiet kontaktes.
Det lille slæbested ved jolleafdelingen benyttes ind i mellem af udefra kommende, og der er ikke meningen. Slæbestedet må kun benyttes af havnens
medlemmer og kun med joller på håndbetjente vogne. Der vil snarest muligt blive opsat et skilt herom.

-

-

Vi betaler p.t. godt kr. 30.000 hvert år til Dansk Sejlunion. I de 50 år vi har bidraget til denne forening har vi betalt ca. kr. 1 mio. Ønsker vi fortsat at være
medlem?
En eventuel udmeldelse skal ske på en generalforsamling da der i så fald vil
være tale om en ændring af vores vedtægter.
MØDE: Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling komme med forslag
til en vedtægts ændring som bevirker at vi kan melde os ud af Dansk Sejl Union.
Vi vil samtidig lave en struktur som bevirker at de medlemmer som fortsat ønsker medlemskab kan forblive medlem, uden at det skal koste den enkelte ekstra. (En kommentar fra Bjarne Knudsen: ”Jeg finder det vigtigt at vi som sejlklub fastholder tilknytning til Dansk Sejlunion”) Vi forventer at kunne spare ca.
kr. 20.000 om året.

-

Kajakafdelingen mangler plads til deres kajakker og vil gerne anskaffe en mindre
container til det formål, og placere den i forbindelse med kajakhuset. Containeren vil få samme røde farve som bygningerne, evt. beklædt med træ. Det vil koste ca. kr. 18.000 og afdelingen vil høre om Bådelauget vil bidrage til den udgift?
MØDE: På et lille formøde for en måneds tid siden, hvor tre bestyrelsesmedlemmer og havneudvalgets formand deltog sammen med formanden for kajakafdelingen, gav bestyrelsesmedlemmerne ”grønt” lys for en sådan container, forudsat
den får samme røde farve som bygningerne, ligesom kajakafdelingen meddelte
at de ville afholde alle nødvendige omkostninger, budgetteret til ca. kr. 10.000.
Et flertal i Nappedams bestyrelse har til aften bestemt følgende:
Kajakafdelingen kan opsætte den ønskede container (som kan ske uden godkendelse fra diverse myndigheder) FORUDSAT:
At den bliver beklædt med brædder/rilleplader som males i samme røde farve
som husene, og at containeren forsynes med ensidig skrå tag med sort tagpap.
At kajakafdelingen selv betaler samtlige udgifter og løser alle opgaver forbundet
med denne opgave. Hvis kajakafdelingen vil løse opgaven i år / kommende
vinter skal den opstilles inden uge 42, hvor optagning af både påbegyndes.
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4.

Regnskab og budget.
Møde: Indestående kr. 908.169,-

5.

Eventuelt:
Et par medlemmer er utilfredse med at de mange sommergæster optager P-pladserne nærmest klubhuset, og ønsker nogle af disse pladser reserveret medlemmerne.
MØDE: Bestyrelsen har p.t. ingen planer om at reservere pladser til medlemmer. En
løsning med bomme, nøglekort o. lign. er undersøgt, og er rasende dyrt. Vi ved at
der på varme sommerdage er plads problemer, og at det kan være irriterende at
skulle gå fra den fjerneste ende af P-pladsen og ud til sin båd – men hvor mange
dage om året har vi det sådan!
Jolleafdelingen er ked af at havnens ålefiskere sætter deres ruser så tæt på flydebroerne. Det er til gene, og giver nervøsitet hos de unge sejlere.
MØDE: Bestyrelsen henstiller til ålefiskerne at de holder passende afstand til havneindløb, flydebroer og badebro.
Et medlem foreslår at der etableres bedre skrid sikring på badebroen. De eksisterende måtter ligger løse, og han har set flere glide på broen.
MØDE: Bjarne ser på om vi ”her og nu” skal tage nogle tiltag, men ellers er det planen at lave en helt ny badebro inden næste års badesæson.
Optimering af Sejlerkøkken.
MØDE: Havnens sejlerkøkken trænger til en alvorlig ”ansigts løftning”. Måske et helt
nyt et helt andet sted? Havneudvalget og bestyrelsen vil gå i ”tænkeboks”. I samme
forbindelse kan medlemmernes værksted komme på programmet for fornyelse.
Bestyrelsen foreslår at vi udfaser alle de gamle cykler der står og fylder op på loftet
samt hist og her, og anskaffer måske 6 nye cykler, der sammen med de måske 4-5
bedste af de eksisterende skal være havnens cykelpark. Vi kan de indkøbe 1-2 nye
cykler hvert år, alt efter behov, og skrotte de gamle.
Nye broer blev drøftes. Flydebroer vil optage for meget plads i havnen, så den tanke er p.t. droppet. Vi håber, at vi på efterårets generalforsamling, kan præsentere
en grov skitse, samt nogle overslagspriser, på helt nye faste broer til erstatning for
nuværende C og D broer, og i samme forbindelse få uddybet havnen.
Opgaven vil så måske blive løst i vinteren 2021/2022 eller året efter.
Rengøring fortsætter daglig så længe der er behov for det. Derefter overgår vi til
rengøring to gange om ugen. Bjarne har kontakten.
Vi har p.t. rigtig mange på venteliste til en bådplads, mere end 30 personer. Vi har
også mange som p.t. lejer en plads, men som jo ikke har garanti for om de kan fortsætte dette lejemål. Vi vil opfordre ejere af pladser, som p.t. udlejes, at sælge disse, hvis de ved at de ikke selv kommer til at bruge den igen. Bestyrelsen drøftede
kort om der skal være en tidsbegrænsning på hvor mange år man kan leje sin plads
ud, inden man enten selv skal bruge den eller sælge den. Måske 3-4 år? En sådan
beslutning skal vedtages på en generalforsamling.
En personsag blev drøftet. Der er afholdt et møde med vedkommende og flere
skriftlige udmeldinger. Dette vil blive fulgt op af endnu en skriftlig henvendelse samt
et møde med vedkommende.
En Molbo har omdannet en lille knallert til en mobil kaffevogn, og spurgt om hun
må komme med den på havnen ind i mellem. Jo mest i weekends og i feriesæson.
Ok fra bestyrelsen til dette initiativ, og vi vil finde en egnet placering når hun dukker
op.
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På grund af Corona situationen bliver vi desværre nok nødsaget til at afholde efterårets generalforsamling et andet sted end i klubhuset. Vi må være samlet op til 100
personer, men skal opfylde et afstandskrav på en meter. Det bevirker at vi blot kan
være 35 personer i klubhuset. Ofte er vi 70-80 personer til generalforsamlingen, så
vi finder antagelig et egnet lokale i Rønde.
6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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