Bestyrelsesmøde
13. 09. 2021
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Ingen fremmødte

2.

Orientering fra formanden.
Lørdag den 28. august var klubhuset fuld af glade medlemmer. John, Frode og tre
flittige kvinder stod for en dejlig ”Grisefest”. Velkomstdrink og herlig gris m.v.
Tusind tak for det.
Torsdag den 2. september var klubhuset igen fyldt med aktive medlemmer.
Under temaet ”Fremtidens havn” blev der udvekslet ideer og tanker. En rigtig god
aften, som kan danne grundlag for det videre arbejde. Se referat fra mødet på
hjemmesiden og opslagstavlen og i det kommende nummer af Lanternen.

3.

Mødets emner:
-

Opfølgning på medlemsmødet den 2. september
MØDE: Der er fint tilslutning til alle grupper, og der indkaldes snarest til de
første møder.

-

Generalforsamlingen den 17. november
Møde: Opslag er ophængt, og kommer i Lanternen samt på hjemmesiden.

-

Nye bomme ved indkørslen og slæbested(er)
MØDE: Bestyrelsen har besluttet at der indkøbes bomme til slæbestedet og
indkørslen. Begge bomme åbnes med nøglebrik. Forventer at de er i funktion i
starten af det nye år. Derefter er det kun medlemmer af Bådelauget der kan
benytte slæbestedet. Steen Jensen indhenter tilbud.
Det lille slæbested ved Jollehuset må også kun benyttes af havnens medlemmer,
og kun med håndbetjente jollevogne. I stedet for en bom ved dette slæbested
foreslår kajakafdelingen at området omkring Kajak- og jollehusene afspærres
med en stålkæde, som kan åbnes i begge ender. Det vil vi drøfte med
afdelingerne og Havneudvalget, i løbet af efteråret.

-

Bådoptagning
MØDE: Info herom kommer i Lanternen, på opslagstavlen, og på hjemmesiden.
1

-

Nøglebrikker
MØDE: Vores licens på indtil 500 nøglebrikker skal forhøjes, ligesom der skal
laves nogle teknikaliteter på systemet. Steen arbejder på sagen, og vi forventer
at kunne tilbyde nøglebrikker igen i løbet af en måneds tid.

-

Sæsonafslutning
MØDE: Altid sidste lørdag i oktober kl.12.30, i år 30. oktober. Info herom i
Lanternen, på hjemmesiden og opslagstavlen.

-

Mødeplan 2022
MØDE: Godkendt. Kommer i Lanternen og på hjemmesiden.

4.

Regnskab og budget.
MØDE: Indestående 1.176.419,00 kr.

5.

Eventuelt:
MØDE:
Havplan for Århus bugten, herunder Kalø Vig er sendt i høring, vi har tidligere drøftet
emnet. Den åbner bl.a. op for muslingeproduktion visse steder i området. Se
Søfartsstyrelsens hjemmeside, Havplan.dk.Kaløvig Bådelaug har, som p.t. eneste
sejlklub, indsendt et høringssvar.
Vores tørretumbler er kaput. Vi køber en ny, og det sørger Peter Pedersen for.
Vores trådløse internet driller et par steder, og vi er opmærksomme på det. Det er
omkring Jollehuset og et område på E-broen. For at få det til at virke skal vi have
udskiftet et par såkaldte ”controller”. De er ikke ret dyre, men der er p.t. nogle ugers
leveringstid. Det skal nok komme til at virke!
FLID afholder i år Havnemesse tirsdag den 23. november i Vingsted Centret.
Nappedam vil også i år være repræsenteret, antagelig med Steen Jensen, Bjarne
Knudsen, Per Hansen og Peter Storm.

6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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