Bestyrelsesmøde
17. 05. 2021
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.

2.

Orientering fra formanden.
Lørdag den 1. maj kom standeren til top i den fine nye signalmast. På grund af
Corona situationen, desværre uden musik og sang og ristede pølser. Der håber vi på
til næste år.
Vinterbaderne har afsluttet deres sæson, som også har været noget anderledes.
Saunaen har ikke været tændt siden midt december, og nu er den sat på sommer
pause.
Til trods for det noget kolde og våde forår, så er langt de fleste både nu i vandet. Vi
skal have alle både i vandet, og stativer kørt væk fra pladsen, senest den 20. maj.
Det har vi levet op til de sidste 50 år, og forventer også at det er tilfældet i år.
Hvis en båd får behov for at komme på land i sejlsæsonen på grund af havari eller
lignende, kan det lade sig gøre, men kun meget kortvarigt. Nogle få dage, og så
tilbage i havet. For en sådan ekstraordinær optagning/isætning betales der kr. 300,-

3.

Mødets emner:
-

-

Opfølgning på dialogmødet med vinterbaderne.
MØDE: formanden orienterede – se referatet fra mødet på hjemmesiden.
Status ”Fodhegn” langs med Molsvejen.
MØDE: Det var vores plan at grave et 50 cm. dybt hul og deri placere
træstolpen. Desværre stødte vi på beton, som gjorde det umuligt at bore. Flere
alternative forslag blev drøftet, men nu vil vi lave et forsøg med at nedgrave
fundamentblokke, og deri placere de lodrette stolper. Håber det vil lykkes.
Drøfte om vi skal søge om at få ændret de tinglyste deklarationer, som bevirker
at vi ikke kan inddrage lidt af det grønne område mod øst til parkering.
MØDE: Bestyrelsen vil i første omgang rette henvendelse til kommunen vedr.
ovennævnte.
Et medlem søger om lov til at lade sin båd stå på land yderlig en uges tid efter
den 20. maj, da vedkommende er i tvivl om han kan nå at klargøre båden på
grund af det kolde og våde forår.
1

MØDE: Bestyrelsen fastholder at ALLE både SKAL være i vandet senest 20. maj,
medmindre der foreligger langt mere alvorlige forhold end dårligt vejr.
-

Generalforsamlingen senere i maj. Herunder bestyrelsens beretning, indkomne
forslag, praktisk gennemførelse m.v.
MØDE: Tingene er planlagt og opgaverne fordelt. Vi håber på et stort fremmøde
Se opslag om tilmelding på hjemmesiden, i Lanternen og i Klubhuset.

4.

Regnskab og budget.
MØDE: 1.217.266 kr. indestående

5.

Eventuelt:
Corona restriktionerne blev drøftet. Indtil anden udmelding, så fortsætte de regler
som kan ses på hjemmesiden og på døren indtil klubhuset.
Vi opfordrer alle til at overholde reglerne.
Vores El-forbrug har været noget højere de seneste måneder end tilsvarende
periode de seneste år. Vi undersøger om der er en god forklaring på det ?
Vi drøftede de rød/grønne skilte der er på pladserne, og som viser om pladsen er
ledig for en gæst. Vend dit skilt til grøn hvis du er væk i mere end et par dage. Vi vil
jo også gerne selv møde et grønt skilt når vi er gæst i andre havne.
Steen gav et ”Mini kursus” i Appen ”Min forening”

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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