
Bestyrelsesmøde
17. 01. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Steen Jensen, Henning Buddig, Bjarne Knudsen 

Fraværende: Peter Storm, Peter Pedersen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
MØDE: Ingen fremmødt

2. Orientering fra formanden.
Umiddelbart før Jul kom de to nye bomme på havnen i drift, og de virker fint.
Der er opslag herom på hjemmesiden. 

Ellers er det jo vinter, så ikke de store aktiviteter med bådene, men Vinterbaderne 
har højsæson og Arbejdsholdet er i fuld gang med deres mange opgaver.

Primo januar og de næste ca. 3 uger håber jeg at passatvinden vil bringe mig over 
Atlanten til Caribien. 

Ca. 60 både ligger fortsat i vandet i Nappedam, og det er væsentlig flere end de 
tidligere år. Bådene tager næppe skade heraf, og det giver mere plads på land til 
parkering, så ikke noget problem heri.

3. Mødets emner:

- Status de fem arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”
De fem arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder Steen Jensen)  

MØDE: der er afholdt 2 møder og afventer nu at bestyrelsen tager stilling til hvad 
bestyrelsens holdning er.

            
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 5: Tager sig af kommunikation/medier      (Tovholder Henning Buddig)

MØDE gruppe 5: det første møde er afholdt og der lavet et kæmpe stykke arbejde af 
Camilla og Henning  
se vedhæftet referat og på hjemmesiden

MØDE: Bestyrelsen afholder snarest en status / strategiaften, hvor de foreløbige input fra 
grupperne medtages, det vi nu har fået vil blive drøftet og bestyrelsen vil komme med en 
status.
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- Den gamle flydebro ved jolleafdelingen ligger noget ”tungt” i vandet i den ene 
ende. Tænker en ponton er punkteret?
Vi har tidligere talt om at den snart står til udskiftning?

MØDE: Steen undersøger priser og eventuelt levering af en ny i samme størrelse
som eksisterende. 

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Indestående bank: 826.600 kr. udsendt opkrævninger for 834.000 kr i 
kontingent.

5. Status på venteliste på bådpladser:
Fremtidig vil venteliste på pladser være med på referatet hver måned. 

3.0 M 3.5 M 4.0 M 4.5 M 5 M
14 14 10 6 3

6. Eventuelt:
Sejlerens: skal vi annoncer her ? 
MØDE: Bestyrelsen siger pænt nej.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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