Bestyrelsesmøde
16. 08. 2021
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
El-forbruget i havnen er stigende, og vi vil gerne have fokus på dette emne.
Derfor har vi inviteret havnens Miljøkoordinator Henning Madsen og havnens Elansvarlige Knud Nielsen med til en drøftelse af situationen.
Møde: Knud kunne desværre ikke deltage. Henning fremlagde havnens forbrug
gennem de sidste ni år. Vi har en hoved måler og seks Bi-målere, samt en måler på
saunavognen. Der er en mistanke om at Bi-målerne ikke viser korrekt. De er gamle
og nedslidte, ligesom hvilke områder de helt konkret dækker ikke er helt klarlagt.
Vores forbrug har været stigende, men ”renser” vi stigningen for forbrug på sauna
og medlemmernes egenbetaling på bi-målere, er merforbruget ikke alarmerende. Vi
har forsøgsvis tilladt ”fri” el gennem sommerperioden til alle (bortset fastboende) de
sidste par år, og noget tyder på at den ordning har kostet ca. kr. 9.000, - hvert år.
Nu vil vi udskifte Bi-målerne til nye digitale, og samtidig få klart defineret hvilke
områder de dækker. Derved kan vi se hvor forbruget ligger. Havneudvalget tager sig
af opgaven hen over vinteren.
Tak til Henning Madsen for en fin redegørelse og fremmøde.
Dan Hermann, medlem med båd på C-broen, mødte op og orienterede om sit køb af
en trimaran. Emnet er allerede på mødets dagsorden, og vil blive besvaret der
under.

2.

Orientering fra formanden.
Sommerferien er slut for de fleste, og forhåbentlig har vi alle haft nogle dejlige uger
på, og ved, havet, og i Nappedam.
Vi fik afholdt sidste års generalforsamling i slutningen af maj, og her vedtog vi at
holde en fælles aften i Klubhuset med temaet ”Fremtidens havn”. Det sker
torsdag den 2. september kl. 19. Se hjemmesiden og opslag i klubhuset. Jeg håber
at rigtig mange vil deltage i debatten, så vi får et godt fundament til at træffe de
rette beslutninger. Tilmeld dig nu til formanden.
Arbejdsholdet fik hegnet langs Molsvejen færdig lige inden sommerferien, og det ser
rigtig fint ud. Tak for det.
Den 10.-12. september får vi nogle sportsfiskere på besøg, som (mod lidt betaling)
slår ”lejr” hos os for indvejning af fangster.
Der har været lidt problemer med nogle vandscootere hen over sommeren, et emne
som vi vil drøfte i løbet af efteråret.
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Kommunen har godkendt vores ansøgning om forlængelse af havnens
alkoholbevilling. Den gælder otte år frem. Udskiftning i bestyrelsen i denne
periode skal meldes til politiet og kommunen.
I uge 36 har Nationalpark Mols Bjerge et emne de kalder ”Naturens uge”. Vi er
inviteret til at deltage, men har ikke umiddelbart noget at byde ind med. Invitationen
er sendt videre til vores kajak- og jolleafdelinger.
Kalø Højskole (skolen oppe i skoven) har haft et par arrangementer med Sup board
og kajakker i sommerens løb, og mod lidt betaling, brugt nogle af havnens faciliteter.
Vores aftale med Rønde Høj- og Efterskole (som ligger i Rønde by) er forlænget med
et år. De afholder kajakundervisning fra havnen, og giver kr. 9.000, - om året for at
bruge nogle af vores faciliteter.

3.

4.

Mødets emner:
-

Vi er blevet tilbudt et 4 timers førstehjælpskursus for op til 16 deltagere.
Pris kr. 4.500, - excl. moms. Ønsker vi det?
Møde: Nej tak. Det kan være at vi på et tidspunkt vil tilbyde et kursus for
havnens medlemmer, med egenbetaling, hvis det bliver efterspurgt.

-

September møde for alle medlemmer om ”Fremtidens havn”
Status og planlægning.
Møde: Vi vil meget opfordre Bådelaugets medlemmer at tilmelde sig. Se
hjemmeside og opslagstavle. Derudover bliver det lagt på Foreningsapp. og
Facebook.

-

Nye bomme ved indkørsel og slæbested?
Møde: Bestyrelsen vil indhente tilbud på nye bomme, og ønsker en god kvalitet
med låse som passer til vores nøglebrikker.

-

Vi får et stigende antal besøgende med Sup board, ind i mellem større grupper.
Hvordan vil vi forholde os til det?
Møde: De er velkomne, og kan frit benytte vores parkeringsplads og det
offentlige strandareal. Som udgangspunkt må de ikke benytte vores flydebroer.

-

Et medlem har købt en Trimaran, som vi ikke umiddelbart har plads til i havnen.
Vedkommende påtænker at lægge den for svaj udenfor havnen mod øst, hvilket
han har ret til. Han spørger om han, mod betaling, må lægge den ind i havnen i
vintermånederne, og få den på land til foråret for klargøring?
Møde: Ja, det må han gerne, og betaling jfr. gældende prisliste. Vedkommende
for separat svar på sin henvendelse.

-

I foråret fik vi en henvendelse fra en person som gerne vil sælge is på havnen i
weekends fra sin mobile is vogn. Det sagde vi nej til, da vi selv sælger is fra
klubhuset, og at indtægterne derfra bidrager til havnens drift, herunder vores
Servicesmand.
For en måneds tid siden arrangerede et af havnens medlemmer salg af diesel fra
en stor tankvogn som kom til havnen. Flere medlemmer benyttede sig af det, og
fik givet vis fyldt tanken op lidt billigere end, hvis det var sket fra havnens anlæg.
Vores dieselpriser er meget lave i forhold til så mange andre havne, og
overskuddet bidrager til havnens drift.
Hvordan forholder vi os til denne form alternativt salg af diesel?
Møde: Bestyrelsen forventer at det kun skete denne ene gang. Det er illoyal
adfærd overfor Bådelauget, og harmonerer ikke havnens værdigrundlag.
Bestyrelsen orienterer vedkommende om vores syn på den sag.

Regnskab og budget.
Møde: Indestående på konti kr. 1.267.962, -
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5.

Eventuelt:
Vores låsesystem har licens til 500 nøglebrikker. Det loft har vi nået nu, så vi skal
have opgraderet vores licens ligesom vi skal have opdateret vores server. Steen
kikker på den opgave. Til oktober når vinterbadernes sæson starter, vil der blive
efterspurgt en del nøglebrikker til bommen.
Deadline til efterårsnummeret af Lanternen er den 15. september.
Vi vil opfordre de forskellige udvalg at bidrage til bladet.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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