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Arbejdsholdet 2016—2017 

Her ses Nappedams arbejdshold, som 
var inviteret til frokost d. 1. april, som tak 
for deres indsats i den forgangne sæson. 

De 6 piger stod for tilberedningen. 

Efter første del af frokosten blev sæso-
nens arbejdsopgaver på Nappedam blev 
inspiceret, og så vendte man tilbage til 
osten og frugtsalaten. 

Alle var enige om at det havde været en 
hyggelig dag. 

 

Nr. 170  43. årgang — april 2017   
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Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam: 

 

Jens Skovbjerg Hansen   C 13 

Jeppe Stagholt    C 18 

Hanne Nielsen    C 19 

Claus Andersen   C40 

Keld Jørgensen   D 45 

Troels Nielsen    E 35 

Brian Falk    E 41 

 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I  

må få mange gode oplevelser i klubben og på vandet. 

Aktivitetskalender 2017: 

Onsdag  d. 19. april kl. 19,00  Møde for nye pladsbrugere 

Mandag  d. 24. april kl. 19,30  Bestyrelsesmøde 

Onsdag    d. 26. april kl. 19,00  Møde for nye medlemmer i klubhuset 

Lørdag  d. 06. maj     kl. 13,30  Standerhejsning (se nærmere inde i bladet) 

     kl. 18,00  Standerhejsningsfest (se nærmere inde i bladet) 

Mandag d. 08. maj  kl. 19,30  Bestyrelsesmøde 

Mandag  d. 12. juni  kl. 19,30  Bestyrelsesmøde 

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær i vinterhalvåret frem til maj. Se nær-
mere om arrangementer på hjemmesiden: www.nappedam.dk 

HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær i vinterhalvåret 
frem til og med maj.)

HUSK HUSK HUSK 

at melde adresse– og telefonnummerændringer til: 

Kassereren Jytte Gyldenløve 

mail: kasserer@nappedam.dk eller     tlf.nr. 2479 7306 

Deadline for Lanternen 2017 

25. august 2017 udsendes 

20. oktober 2017 afhentes i klubhuset 

21. januar 2018 udsendes 

23. marts 2018 afhentes i klubhuset  
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Standerhejsning på Nappedam 

Lørdag d. 6. maj 2017 kl. 13,30 

Først sættes standeren ved klubhuset, 

efterfølgende hos jolle– og kajakafdelingen 

Der vil blive serveret en pølse med brød samt lidt 
drikkelse. 

Standerhejsningsfest 6. maj 2017 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen,  

da vi afholder standerhejsningsfest 

lørdag d. 6. maj kl. 18.00 i klubhuset 

Der vil snarest komme et opslag op i klubhuset,  

hvor man kan skrive sig på,  

og læse mere om den lækre 3 retters menu 
vi skal hygge os med. 

Vi glæder os til at se Jer. 

 

Venlig forårshilsen  

Festudvalget 

Ny køkkenansvarlig. 
 

Egon Sørensen har efter 6 år som Bådelaugets køkkenansvarlige øn-
sket at stoppe. 

Bestyrelsen har efter en ansøgningsrunde valgt at ansætte John Gyl-
denløve som ny køkkenansvarlig fra d. 1. april 2017. 

John er et kendt ansigt på havnen og har med sin baggrund som ser-
viceleder og sin interesse og evne for madlavning rigtig gode forudsæt-
ninger for at varetage jobbet. 

Vi ønsker velkommen til John og ser frem til et godt samarbejde med 
alle Bådelaugets medlemmer og gæster. 

                                                                                                                   John Gyldenløve 

 

Samtidig skal der lyde en stor tak til Egon for de 6 år, hvor han har varetaget jobbet som køk-
kenansvarlig. 

 

 Bestyrelsen. 
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Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd sat i vandet: 

 Lørdag den 15. april fra kl.  09,00 

 Lørdag den 22. april fra kl.  09,00 

        Lørdag den 29. april fra kl.   09,00 

 Lørdag den  6. maj  fra kl.   09,00 og kun til kl. 12,00  

I klubhuset finder du tilmeldingslister for de enkle dage. Skriv dig på listen for den dag, der pas-
ser dig bedst. 

Der kan isættes mellem 10-15 både pr. dag, og bådene bliver isat i den rækkefølge, de står op-
ført på listerne. 

Hvis du ønsker isætning udenfor ovenstående tidspunkter eller har spørgsmål til isætningen i øv-
rigt, så kontakt: 

          

 Peter Udsen   2422 2290 

        Jens Arne Tams  2195 1434 

                  HUSK! 
Pladsen skal være ryddet for både  senest den 20. maj. Det vil sige, at almindelig forårsklargø-
ring skal finde sted inden denne dato, uanset om båden har været på land eller i vand i vinterpe-
rioden. 

Efter denne dato kan både kun tages på land i forbindelse med akutte reparationer af kort varig-
hed. 

        Oprydning efter isætning 

Samme dag, som din båd er sat i vandet, skal dit stativ placeres i stativgården, og området ved 
din vinterplads skal ryddes for affald.  

 

 

 

Stativet skal være forsynet med navn/pladsnr. før det sættes i stativgården (ellers ryger det ud). 

Affald skal anbringes i miljøstationen, hvor der er sat container, tønder og dunke frem til formålet. 

Følg anvisningerne, så Peter og Jens Arne ikke skal bruge deres i forvejen sparsomme tid med 
at sortere affaldet. 

Har du stativ eller andet materiale liggende i stativgården, som ikke bruges, er det en god ide at 
fjerne det, så der er plads til alle de mange stativer, der rent faktisk bruges. 

 

 

BÅDESTATIVET SKAL VÆRE PÅMALET PLADSNUMMER 

BÅDISÆTNING 2017 



 5 

Maritimt stumpmarked Nappedam den 6. maj. 
Der har været talt om muligheden for at afholde maritimt 
stumpmarked på havnen. 

 

Vi har tidligere prøvet dette, hvor medlemmer har kunnet 
få en stand. De har så haft muligheden for at få solgt go-
de, brugbare ting, eller gøre en god handel på en eller 
anden dims til båden, som f.eks. her, et ankerspil til for-
dækket 

Hvis der bliver tilslutning, vil det blive lørdag den 6. maj 
fra kl. 10.00 til 12.00. Før standerhejsningen. 

 

Stader vil være hjørnet ved legeplads og foran klubhus. Pladsen skal være ryddet når standeren 
sættes. 

Sidste dato for tilmelding vil være den 24. april. 

 

Holde øje med opslagstavle og hjemmeside. 

 

Er du interesseret så kontakt mig på 20521341 eller britta.harald@gmail.com  

Hilsen 

Harald 

Nyopført hus ved dieseltank. 
Der er blevet opført nyt hus til erstatning for det tidligere meget lave hus, der blev brugt til opbe-
varing af diverse grej til brug 
ved bådoptagning og til ram-
slag.  

Af hensyn til personalet på hav-
nen, er loftshøjden nu øget, så 
det er muligt at stå oprejst i hu-
set, så hold i ryggen og skader i 
hovedet undgås. Projektet har 
været meget vidtrækkende i 
planlægningsfasen, men er af 
hensyn til havnens økonomi, 
beskåren til kun det mest nød-
vendige. Gulvvarme, kaffema-
skine, hængekøje, toilet og 
amerikanerkøleskab m.m., måt-
te vi vælge fra. 

Vi kan oplyse, at huset stort set 
er opført af genbrugsmaterialer, 
der har været tilstede på hav-
nen, som  ingen har manglet nogle af endnu. 

Vi bringer et billede her fra vores lille uformelle rejsegilde, og tak til de, som kom med gave til os. 

Jens Arne /Harald 
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Nyt vedr. pladshandel 

Jeg overtog jobbet som "Plads formidler" efter Harald den 1. januar 
2017.Der har være rigtig mange henvendelser, og jeg kan forstå på Ha-
rald at der har der også været de seneste år. Det er jo positivt, at der er 
så stor interesse for vores havn. Alene i år har jeg besvaret mere end 30 
henvendelser. 
Vores venteliste er hele tiden i "bevægelse". Vi har mange lejere, som 
ønsker at købe, og vi har mange, som ønsker at bytte til en større plads, 
og der er også hele tiden henvendelser fra helt nye. 

P.t. mangler vi pladser til ni personer.  

Pramplads A7 er eneste ledige plads. Den kan lejes ved at kontakte mig. 
Hilsen Peter 

Kapsejlads i Nappedam 2017 

Kære kapsejlere 

Så nærmer tiden sig med forår og forårsklargøring. 

Vi starter op med kapsejlads tirsdag d. 02.05.2017 kl. 19,00, 

Derefter tager vi næsten samme program, som sidste år, som gik fantastisk godt, med gode sej-
ladser og efterfølgende havnehygge med kaffe og brød. 

Vi ønsker alle nye sejlere velkom-
men, og håber at vi alle vil få stor af 
glæde af vores både og en masse go-
de sejladser. 

Der kan læses mere om Nappe-
dams kapsejlads på hjemmesiden 
www.nappedam.dk 

Ps. Husk vores forårskurser. 

 

Med venlig hilsen 

Kapsejladsudvalget 

Møde for nye medlemmer 

Onsdag d. 26. april 2017 kl. 19,00 

Afholdes der møde i Nappedams klubhus for 
nye medlemmer 

Mød op og hør om havnen og den historie og 
aktiviteter. 

Der er kaffe på kanden. 
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Opdatering til H.D.ere. 

 

Vi er startet stille og roligt op her i det nye år med vores 
møder. Ved årets første møde i januar var vi ikke så 
mange, vi skal jo lige i gang, og ting ta'r tid i vores alder. 

 

Tirsdag den 7. februar besøgte vi PR Electronics på Ler-
bakken her i Rønde. Vi mødte 24 mand kl. 10,30 og 
samledes i virksomhedens auditorium, hvor vi blev budt 
velkommen af Steen og en kollega med en introduktion 
om, hvad PR er, og hvad der bliver produceret på virk-
somheden. Herefter blev vi delt i 2 hold og fik en rigtig 
god tur rundt i virksomheden, behørigt iklædt hvide kit-
ler. 

Vi fik orientering om de forskellige ting, der skete undervejs. Til sidst sluttede vi i kantinen til en 
dejlig tapas, så ingen gik sultne derfra, alle mætte med gode indtryk af virksomheden, og den 
dejlige mad. 

Tak til Steen og til PR Electronics for en god oplevelse. 

 

Tirsdag den 7. marts var stille og roligt i klubhuset, hvor vi dels snakkede om muligheden for be-
søg ved Jagtens hus, der arbejdes fortsat med dette, men ikke nogen aftale lavet endnu. Måske 
nyt fra Klaus Ribe ved mødet den 4. april. 

 

Tirsdag den 2. maj skulle jo meget gerne stå helt i forårets tegn, og med en masse både på 
plads i deres rette element. 

Vi vil vanen tro mødes ved vores formiddagskaffe omkring kl. 09,30, hvor vi så vil fordele de op-
gaver, som vi plejer at klare, så området ved klubhuset er klar til standerhejsningen den 6. maj. 

Der skal plantes, fejes, rives, bænkesæt stilles på 
plads, og ikke mindst skal der udtages et hold til kabys-
sen og borde skal dækkes. 

Kl. 12,00 cirka har John så lovet, at vi traditionen tro 
kan sætte os bords, og nyde nogle hyggelige timer med 
fælles samvær, inden vi holder sommerferie til den 5. 
september. 

 

Husk der vil være ophængt tilmelding til frokosten på 
opslagstavlen. Betalingen vil som altid være yderst ri-
melig, men sørg lige for du har fået dine lommepenge, og hav dem med, kredit gives ikke og til-

melding er senest den 24. april. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Harald 
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   og maj 
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Nappedams hygge-strikke damer (HAD) holder pause efter tirsdag d. 13. juni , for så at 

starte op igen tirsdag d. 12. september kl. 14—16.  

Vi mødes 2. og 4. tirsdag, hvor vi snakker og strikker. Der serveres kaffe 
og vi bager kage på skift. Hver gang betales kr. 5,00, som bruges til 
hjælp til en hyggelig afslutning i juni og december. 

Er din ledsager eller du selv medlem af Nappedam, så kom og få nogle 
hyggelige timer sammen med os.                            

           Hilsen fra de hårdtarbejdende damer 
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 2058 8485, www.nappedam.dk   

Bestyrelsen: 

Formand           Henning Madsen formand@nappedam.dk 2937 1849 

Næstformand Henning Hansen      henning_hansen@mail.dk               2148 6064        

Kasserer Jytte Gyldenløve kasserer@nappedam.dk 2479 7306  

Sekretær           John Trolle              trolle.x102@gmail.com               2460 9607   

 Peter Storm pladssalg@nappedam.dk 2571 5476  

 Jan Uhrskov             janu@gfforsikring.dk                       2557 2002  

                          Henning Buddig henning@thors-web.dk 3025 9822 

Suppleant Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 

Pladsmænd: Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Jens Arne Tams      jatams51@gmail.com                      2195 1434  

Pladssalg/leje: Peter Storm pladssalg@nappedam.dk 2571 5476 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 

Havneudvalg: 

Formand Anders Andersen     vibe32d@gmail.com        6154 5874       

 Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

 Per Hansen ap.hansen@hotmail.dk 9137 6761 

 Egon Sørensen es599@hotmail.com 2025 5023 

 Bjarne Østergaard bjoedk@gmail.com                          2146 6754 

 Jens Arne Tams jatams51@gmail.com 2195 1434 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk              2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 5370 1771 

Kasserer Jo Morandin  jomorandin@gmail.com   
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 8637 1490 

Kapsejlads: 

Formand  Lars Forsom     sejler.lars@yahoo.dk                              3031 7515 

Kasserer  Rene Hansen      vi3@os.dk        2886 6322 

Baneansvarlig    Christian Jacobsen   chrskum@gmail.com              2046 2079 

Klubmåler  Per Petersen      perp@lincofood.com                              2260 1459 

Diverse  Poul Lading       aap.lading@dlgmail.dk      2295 2170 

                                                             

Kajakudvalg: 

Formand  Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk    2926 5414 

Kasserer             Aase Hansen                 kasserer@nappedamkajak.dk          6177 2488 

Web                    Jesper Norup                 web@nappedamkajak.dk                  2920 8424         

 

Køkkenansvarlig John Gyldenløve        gylden-loeve@mail.tele.dk              2026 4998 

 

 

Aktivitets– og Festudvalg: 

                               Dorthe & Kjeld Petersen     k-pet@hotmail.dk           2887 1699      

                     Tina og Brian Nielsen Tina.nielsen.smc@gmali.com      6177 0530 

 

 

 

 

Web-master :    Henning Buddig                 henning@thors-web.dk                3025 9822 

 

Lanternen:          Marianne Brenholdt           mariannebrenholdt@gmail.com   6049 8786 
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Afsender: 

Nappedam Bådelaug 

Molsvej 33 

8410 Rønde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Isskruninger ved  

 Nappedam  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jens Arne Tams  


