Bestyrelsesmøde
14. 9. 2020
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.

2.

Orientering fra formanden.
Onsdag den 9. september havde vi en hyggelig aften med informationer til
Bådelaugets nye medlemmer. Ca. 25 nye var mødt op og ca. 10 af vi gamle kunne
fortælle, så vi var fuldt hus i denne Corona tid.
Vores Generalforsamling i november bliver i år afholdt i Rønde Idrætscenter, da vi på
grund af Corona situationen ikke kan være så mange i klubhuset. Mere herom i
Lanternen.
John har i samarbejde med Mortalin indledt en intensiv jagt på havnens rotter. Der er
opsat nye ”Rotte rør (cement rør med lås på)” hvori der er lagt gift, og det virker
tilsyneladende. I de mange ”Blikkasser” som er på havnen er der rottefæller, men
dem har vi ikke så stor succes med.
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at indstille til generalforsamlingen, at
Nappedam Bådelaug melder sig ud af Dansk Sejl Union (DS), som koster os ca. kr.
30.000 hvert år. Vi er i dialog med (DS), og vurderer fortsat situationen.
Kajakafdelingen har søgt kr. 30.000 i puljemidler til indkøb af SUB boards, og de har
fået pengene. Ligeledes har jolleafdelingen modtaget kr. 8.000,- efter ansøgning af
puljemidler. Tillykke til begge afdelinger – ”Godt gået”.
Havneudvalget har haft møde, og er ved at få et overblik over det kommende års
opgaver samt budget. Derefter vil de sammensætte næste års arbejdshold.

3.

Mødets emner:
- Status Vinterbaderne
- Møde: Vinterbaderne har opstart lørdag den 3. oktober, hvor saunaen kommer
tilbage på Østmolen. Der bliver taget en række forholdsregler for brug af
saunaen de kommende måneder på grund af Corona situationen.
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-

Planlægning Generalforsamling 2020
Møde: Afholdes i Rønde Idrætscenter onsdag den 18. november, og dagsorden
bliver udsendt i kommende nummer af Lanternen.
Åbent webcam. Måske en ide?
Møde: Ikke umiddelbart noget vi vil foreslå.
-

Havnens videoovervågning, dækker den som den skal, og eventuelle
retningslinjer for aflæsning?
Møde: Hvis havnen skal være dækket bedre ind, har vi brug for yderlig fire
kameraer. Det vil koste ca. kr. 12.500,- excl. moms. Vi kan også vælge at
opsætte en monitor / skærm i klubhuset hvor ”her og nu” billederne fra
kameraerne kan ses. Det vil være en hjælp til nattevagten og give yderlig
tryghed. Den løsning vil koste ca. kr. 4.000,- Emnet tages op igen på et senere
bestyrelsesmøde. Vi havde en mindre diskussion om hvem, og hvornår, vi kan og
vil se de videooptagelser som løbende bliver taget. På dette punkt lever vi 100 %
op til alle gældende love og krav, og optagelserne bliver kun set hvis der er
mistanke om noget kriminelt, f.eks. indbrud, hærværk, vold og ballade el.lign. I
de tilfælde kan to bestyrelsesmedlemmer sammen gennemse det optagne.
Vi havde en kort drøftelse af etik og moral i relation til havnens medlemmer, ved
at havnen er videoovervåget. Emnet bliver taget op igen på næste møde.

4.

Regnskab og budget.
Møde: Indestående på konti kr. 843.629,Havneudvalg, jolle- og kajak afdelinger bedes sende Budget 2021 til Jytte senest den
12. oktober.
Bestyrelsen holder budget møde mandag den 19. oktober kl. 19.

5.

Eventuelt:
- Bådoptagning 2020
- Møde: Der kommer opslag herom i klubhuset, i Lanternen og på hjemmesiden.
-

Optagervognens vægtbegrænsning, og det samme med mastekranens.
Møde: Et eksternt firma vil teste og gennemgå optagervognen, og sikre at den
kan løfte de anførte 15 ton, og at alt er i orden. Det er det enkelte medlem der
skal kunne dokumentere hvor tung sin båd er, herunder vægt af indholdet i
vand- og brændstof tanke.
Mastekranen må løfte op til 300 kg., og den bliver hvert år tjekket og efterset.

-

Sæsonafslutning 2020
Møde: Standeren nedtages lørdag den 31. oktober, se herom i næste nummer af
Lanternen.

-

Hvordan håndterer Bådelauget situationen, hvis et medlem får konstateret en
positiv Corona test?
Møde: Hvis et medlem får en positiv test, sætter myndighederne en sporing i
gang af de personer som vedkommende har haft omgang med, og de bliver
testet og kommer evt. i isolation i en periode. Nappedam Bådelaug følger de, til
enhver tid, gældende retningslinjer, anbefalinger og regler der er på området,
hvilket kan bevirke at vi på et tidspunkt kan blive nødsaget til at lukke klubhuset
i en periode eller tage andre tiltag. Det vil tiden vise.

-

-

Bestyrelsen har ekskluderet et medlem, og vi kan ikke her komme ind på de
nærmere omstændigheder, men vedkommende ønsker sin eksklusion til
afstemning på den kommende generalforsamling, hvilket vores vedtægter giver
mulighed for.

-

Vi vil fortsætte med de nuværende typer håndspritflasker, men er meget
opmærksomme på alternative typer, elektriske og lignende, og det kan komme
på tale på et senere tidspunkt.

2

-

6.

Vores eksterne rengøring fortsætter vinteren igennem. To gange hver uge til og
med oktober. Derefter en gang hver uge. Rengøringen af de to toiletter i gavlen i
kajakhuset overtager Vinterbaderne fra den 3. oktober.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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