Bestyrelsesmøde
7. 12. 2020
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Ingen fremmødte

2.

Orientering fra formanden.
Det er efterår, ja faktisk vinter, og bådene er kommet godt på land. Tilbage i havet
er der ca. 25 både, og det er det samme antal som tidligere år. Traktor og vogn er
smurt og klar til vinteren. En stor tak til Pladsmændene og deres trofaste hjælpere
for godt arbejde.
Corona situationen ændrer fortsat vores hverdag, og jeg håber at vi alle slipper for
lange sygeforløb, og at vi kan nøjes med de begrænsninger i frihed som situationen
bevirker. Vi bliver således nødsaget til at AFLYSE den planlagte Nytårstur den 2.
januar 2021. Nuvel, så går vi en lidt længere tur i 2022, og får en ekstra dram!
Foredrag den 21. januar UDSÆTTES og Sejlerkvindernes frokost den 27. februar
UDSÆTTES.
Vinterbaderne er godt i gang med deres sæson, og er p.t. ca. 210 medlemmer. De
kan købe nøgle til bommen, hvilket 64 p.t. har gjort, men ellers holde udenfor. Det
kan give lidt pladsproblemer på P-pladsen ved kajakhuset, men jeg håber at der
alligevel er plads til alle. I saunaen må der, på grund af Corona, p.t. blot være 4
personer ad gangen, men plads til 12, så det er jo også lidt ærgerligt, men sådan er
vilkårene. Vinterbaderne skal huske at lukke og låse bommen, når de om aftenen
forlader havnen.
Juletræet ved Klubhuset er tændt, og venligt doneret af et medlem. Harald og
Bjarne har sørget for at det lyser, tak til jer alle. Det ser så hyggeligt ud.
Vores Pladsmand Jens Arne Tams har for lang tid siden meddelt, at han ønsker at
stoppe som Pladsmand når han bliver 70 år. Det sker i februar 2021. En kæmpe tak
til Jens Arne for din indsats som Pladsmand gennem de sidste fem år.
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3.

Mødets emner:
- Mødeplan for 1. halvår 2021
Møde: Planen blev vedtaget, og vil blive offentliggjort med dette referat.
-

Status vedr. direkte kommunikation via ”Min forening”
Møde: Mere end 100 medlemmer har tilmeldt sig, det er rigtig fint og tak for det.
Vi kan endnu ikke sende meddelelser ud vedhæftet filer, men det kommer, så
lige lidt tålmodighed.

-

Status vedr. Corona situationen i relation til Nappedam.
Møde: Alle planlagte aktiviteter frem til den 28.februar 2021 er udsat/aflyst.

-

Status vedr. rengøringsaftalerne.
Møde: Vi har ekstern rengøring en gang om ugen til havnens toiletter.
Vinterbaderne rengør hver lørdag de to toiletter der er i gavlen mod syd i
Kajakhuset.
Vi vil lukke handicaptoilettet frem til 1. april 2021

-

Ny Pladsmand
Møde: Som tidligere skrevet, så stopper Jens Arne som pladsmand med udgang
af februar. Jens Thomsen fortsætter, og vi vil på næste bestyrelsesmøde drøfte
situationen med Jens.

4.

Regnskab og budget. Indestående i bank: Kr. 783.710

5.

Eventuelt:
- Henvendelse fra Flügger vedr. evt. rabataftale.
Møde: Det ønsker vi ikke at benytte.

6.

-

Henvendelse fra et medlem vedr. skrid sikring af broer
Møde: Broerne er meget glatte her i vintermånederne, så pas godt på. Vi har
fået forelagt nogle prøver på skrid sikring som skal monteres ovenpå broerne.
Det vil blive en dyr løsning, og da vi forventer at de fleste broer skal udskiftes
indenfor de nærmeste år, vil vi p.t. ikke benytte os af den løsning. Andre havne
sprøjter broerne med trykluft og saltvand, hvilket vi vil undersøge nærmere,
ligesom der kan være andre løsninger. I første omgang opsætter vi et lille
advarselsskilt på molen.

-

Henvendelse fra Djurslands Bank vedr. vores kassekredit m.v.
Møde: Bådelauget er p.t. velkonsolideret, så vi behøver ikke en kassekredit. Det
samme mener vores bank, hvorfor vi opsiger den aftale, og sparer et par tusinde
kroner om året

-

Regnskab 2020 på hjemmesiden.
Møde: Regnskabet er godkendt af vores revisorer, og vil blive lagt på
hjemmesiden. På førstkommende generalforsamling vil det blive gennemgået, og
der vil blive fremlagt noter m.v.

-

Bommen ved indkørslen
Møde: Vi talte lidt om bommen ved indkørslen, og er enige om, at den ikke er
helt optimal. Den er tung, lidt besværlig at lukke og bestemt også at låse,
ligesom men kan risikere at blive svinet lidt til med fedt, samt få fingrene i
klemme. På sigt vil vi finde et bedre alternativ.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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