
Bestyrelsesmøde
11. 10. 2021
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  

2. Orientering fra formanden.
Den sidste måned har ikke budt på så mange nyheder.
Efterårsnummeret af Lanterne er udsendt, tak for det Marianne.

Havneudvalget har haft et indledende møde, og er ved at vurdere vinterens opgaver
og løsningen af disse.

Vinterbaderne har startet deres sæson op den 2. oktober, og Pladsmændene er ved 
at planlægge optagning af både. De første kommer på land mandag den 18. oktober.
I starten af oktober pakker jolleafdelingen deres materiel ned for vinteren, og det 
samme gør Syddjurs Ungdomsskole samt Rønde Høj- og Efterskole.
Vi tager et lille evalueringsmøde i løbet af vinteren/foråret med Syddjurs 
Ungdomsskole, der er et par forhold vi gerne vil drøfte, men som udgangspunkt 
fungerer samarbejdet fint med skolerne.

3. Mødets emner:

- Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”
MØDE: 
De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder Steen Jensen)             
Gruppe 2: Tager sig af Mastehus og materielgård            (Tovholder Bjarne Knudsen)
Gruppe 3: Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset.     (Tovholder Jørgen Damgaard)
Gruppe 4: Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag.   (Tovholder Peter Pedersen)

Gruppe 1 har 11 medlemmer og opstartsmøde 14. oktober.
Gruppe 2 har 5 medlemmer og er ved at have et forslag klar til nyt Mastehus
Gruppe 3 har haft opstartsmøde, vi kender ikke til antallet af medlemmer.
Gruppe 4 har 6 medlemmer og opstartsmøde den 21. oktober.
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- Status Nøglebrikker
MØDE: 
Vi har nu ændret vores licens, så vi kan lave et ubegrænset antal nøgler. 
Samtidig er vores software blevet opdateret.
Opdateringsboksen til nøglebrikker bliver inden længe flyttet ud af klubhuset til 
vægen udenfor. Det gør det væsentlig lettere for alle at få opdateret deres 
nøgler.
Samtidig bliver vores video overvågning opdateret, og der monteres yderlig to 
stk. kamera for bedre at kunne dække hele havnen.

- Status Nye bomme ved indkørsel og slæbested
MØDE: 
Steen Jensen har nøje afsøgt området, og vi får inden længe et konkret tilbud på 
levering og montering af de aktuelle bomme.

- Generalforsamlingen den 17. november, herunder eventuelle forslag.
MØDE: 
Forventer en planmæssig generalforsamling. Bestyrelsen forventer at komme 
med et par forslag, men de er endnu ikke færdig behandlet. Info følger.

- Uafklarede ansvarsområder, jfr. referat fra møde i Havneudvalget
MØDE:
Havneudvalget vurderer at der er behov for flere hjælpende hænder på 
Arbejdsholdet, for at løse de kommende opgaver. De vil søge nye kræfter ved 
opslag i klubhus og på hjemmesiden.

Bestyrelsen tager en dialog med Havneudvalget omkring de uafklarede 
ansvarsområder opgaver. Det kan være vanskeligt i detaljer at beskrive samtlige 
opgaver der dukker op. Pladsmændene har deres rammer, vores 
køkkenansvarlige sine og tilsvarende har vores Services medarbejder. 
Bestyrelsen og diverse udvalg prøver at lukke nogle ”huller”, mest 
administrative. Havneudvalget, med Arbejdsholdet, vurderer hvordan de øvrige 
opgaver bedst bliver løst. Alle havnens medlemmer har også et medansvar for at
hele havneområdet fremtræder pænt, men vi ser en tendens til at flere og flere 
opgaver skal beskrives, og kun bliver løst, hvis der er en konkret ansvarlig. 
Samtidig bliver gennemsnitsalderen på Arbejdsholdets medlemmer højere og 
højere. På mødet om ”Fremtidens Havn”, hvor rigtig mange deltog, kom mange 
af idegrupperne med forslag om at ansætte en havnefoged.
På sigt bliver vi nok nødsaget til at købe os til, at få en række opgaver løst, 
hvilket vi jo ser ske i mange andre havne. Det udløser naturligvis en 
meromkostning, men kan blive et nødvendigt supplement til det frivillige 
arbejde, som forhåbentlig ikke helt forsvinder. Det er jo havnens fundament og 
grundlag!

- En af arbejdsgrupperne under ”Fremtidens Havn” skal komme med et oplæg til 
udvidelse af kajakhuset m.v. Processen vil strække sig over en længere periode, 
så indtil det er på plads, vil Kajakafdelingen gerne montere et halvtag over et 
mindre areal bag jollehuset, hvor de kan opbevare deres materiel.

 MØDE:
 Formanden tager kontakt til Formanden for Kajakafdelingen

- Dansk Sejlunions klubkonference den 13. November
MØDE:
Ingen deltagere i år.

- Svar fra FLID og Dansk Sejlunion på et par spørgsmål som vi har stillet.
MØDE:
Drøftet, og taget ad notam.
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4. Regnskab og budget.  
MØDE: Indestående kr. 1.090.170, - 
Regnskabet er afsluttet, og vil blive fremlagt på kommende generalforsamling.
Årets overskud er på kr. 264.000, - som hensættes til uddybning af havnen.
Budget for næste år laves på næste bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt:
Traktor og vogn er efterset og repareret.

Service på kompressor sker i uge 41. Der er lavet aftale om et årligt eftersyn.

Der er bestilt eftersyn på solfanger og jordvarme, hvilket også fremadrettet vil ske 
               Hvert år.

Autocamper sæsonen er fra 15.maj til 15.oktober. Bliver lagt på hjemmesiden.

Formanden og næstformanden har haft et møde med pladsmændene omkring 
            placering af bådene på vinterpladsen. Vi vil kunne udnytte arealet bedre, hvis nogle 

både omplaceres i forhold til tidligere, hvilket Bådelaugets medlemmer må finde sig i
Pladsmændene bestemmer hvor bådene placeres, og de vil sørge for at der er 
passende arbejdsplads mellem bådene. Der bliver indhegnet et areal ved Kajakhuset
som kan benyttes til parkering, primært for kajakafdelingen og vinterbaderne.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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