Bestyrelsesmøde
5. 10. 2020
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Kl. 19-20 kommer Leon Träger, som er konsulent i Dansk Sejlunion (DS), på besøg. Vi
skal drøfte Nappedam Bådelaugs relation til Sejlunionen. Formændene for
Kapsejlads- og Jolle afdelingerne er meget velkomne, ja det er alle medlemmer da!
MØDE: Vi havde et godt og konstruktivt møde, hvor vi drøftede fordele og ulemper
ved vores medlemskab af DS, og vi fik belyst en række forhold som vi mener at DS
bør kunne gøre bedre. DS var lydhør overfor vore kritik punkter, og vil i samarbejde
med vores bestyrelse arbejde på en bedre kommunikation til vore medlemmer, så
det bliver tydeligt hvad vi får for vores medlemskab og hvilke muligheder det giver.
Konkret er der en foreningspulje fra Tipsmidler hvor der kan ansøges hvert andet år.
DS vil, en af de nærmeste dage, sende os en vejledning til at søge midler derfra.
Bestyrelsen har tidligere luftet tanken om at stille forslag på kommende
generalforsamling om udmeldelse af DS. Det forslag er sat på ”stand by”.

2.

Orientering fra formanden.
Faktisk har jeg ikke lige noget at berette om denne gang.

3.

Mødets emner:
Planlægning af Generalforsamling 2020
MØDE: Som følge af Corona situationen overvejer Bestyrelsen at udsætte
Generalforsamlingen, endelig beslutning herom tages på mødet den 2. november.
Retningslinjerne for større forsamlinger ændrer sig hele tiden.
Havnens videoovervågning, dækker den som den skal, og eventuelle retningslinjer
for aflæsning?
MØDE: Vi har p.t. fire kameraer. Der er behov for yderlig fire, hvis havnen skal
dækkes ordentligt. Samtidig vil det være en hjælp for nattevagten, hvis ”her og nu”
billederne fra disse otte kameraer kan ses på en skærm i Klubhuset.
Det hele vil komme til at koste ca. kr. 16.000, og bestyrelsen besluttede at få det
igangsat i løbet af vinteren. Steen og Peter Pedersen er ansvarlige for den opgave,
ligesom det er de to som vil kunne aflæse optagne film i de tilfælde politi,
forsikringsselskaber e. lign. for behov for den viden. Ved aflæsning af optagelser
orienteres bestyrelsen.

1

4.

Regnskab og budget.
MØDE: 830.481 kr. indestående
Budgetmøde d. 19.oktober kl. 19.

5.

Eventuelt:
FLID tilbyder nogle kurser. Deltage?
Møde: Vi siger nej tak i år grundet Corona.
Evt. reparation af et par ældre Laser joller?
Møde: Vi undersøger om der er nogle medlemmer der kan hjælpe med at reparere
de aktuelle glasfiberskader, måske endda lave det som en klubaktivitet / kursus.
Bjarne er ”tovholder” på det projekt.
Mortalin har meldt tilbage at rottegiften har virket – måske aflivet ca. 50 rotter.
Vores optagervogn er blevet tjekket af ”TOYOTA Service” og den er klar til
efterårets bådoptagninger. Vi har tegnet en serviceabonnement som indebærer et
årligt service eftersyn.
Mastekranen har også fået sit årlige check og godkendt til løft på op til 300 kg.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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