Bestyrelsesmøde
27.august 2013
Nappedam Bådelaug

Deltagere:
Henrik Veggerby
Henning Madsen
Jytte Gyldenløve
Harald Jørgensen
Jan Uhrskov
Claus Pedersen (Afbud)
Egon Sørensen
Michael Maj (ref.)
1. Spørgetid og Lanternen:
Fremmødt var Marianne Brenholt og Willy Ovesen. Willy Ovesen orienterede bestyrelsen om sine
problemer med helbredet, og har derfor ønsket at få hjælp til at lave Lanternen nr. 155. Marianne
Brenholt har tilbudt sin hjælp med dette. Stor tak fra bestyrelsen til det. Det blev drøftet, hvilke indlæg
bestyrelsen skal have med i næste nr. Marianne Brenholt oplyser, at der sandsynligvis kommer et nr.
yderligere inden generalforsamlingen.
2. Godkendelse af referat:
Ingen bemærkninger.
3. Siden sidst:
Den netop afholdte grisefest var igen i år en stor succes med ca. 80 deltagere.
Marselisborg sejlklub har været på besøg i Nappedam. De har udtrykt stor tilfredshed med havnen og
dens faciliteter og fine stand. Dette besøg forløb fint og uden problemer, hvilket normalt også er
tilfældet, når fremmede klubber låner vores klubhus. Bestyrelsen ønsker ikke at kræve gebyr for brug
af klubhus i disse tilfælde, men det forventes at drikkevarer som indtages i klubhuset også bliver købt
her.
Egon oplyser, at der desværre har været problemer med at overholde vores regler under et besøg af
Maxi-klubben. Besøget havde kun deltagelse af både fra Århusbugten.
Der er Djurslands cup lørdag 31.08.2013
Der vil, efter ønske fra holdet, som håndterer bådvognen, blive konstrueret et hjælpeværktøj til at
løfte den tunge vugge som støtter stævnen på bådene under kørsel på bådvognen.
4. Økonomi:
Bank plus kr. 34084,- Udestående kr. 5400,-
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Jytte gennemgik klubbens regnskab pt. + foreløbigt oplæg til budget 2014. Der er opkrævet en
temmelig stor regning på havnens elforbrug på kr.82013,- Dette er noget mere end sædvanligt, så
Henning tjekker med aflæsningerne af målerne. Jytte påpeger, at det fremover vil være fordelagtigt
at bruge bankoverførsel i stedet for banknoteret check ved afregning af bådpladser.
5. Frivilligt klubarbejde:
Harald har tilrettet tilmeldingsblanketten til frivilligt klubarbejde. Der er lavet nogle få ændringer i
ordlyden og udformningen af blanketten. Blanketten blev gennemgået og godkendt og bliver udsendt
til medlemmerne som indstik i næste nummer af Lanternen.
6. Afdelingsmøde:
Der indkaldes til afdelingsmøde 10.09 kl.19.00 i klubhuset. Dette er tiltænkt som et opfølgende møde
for Jolle, Kajak, Kapsejladsafdelingen og Aktivitetsudvalget på, hvordan det står til i de enkelte
afdelinger. Henrik udsender agenda for mødet, som bl.a. omhandler regnskab fra de enkelte
afdelinger, budget, ideer og tiltag for fremtiden mv.
Henrik, Jytte, Henning og Claus deltager fra bestyrelsen.
7. Jolle/kajakhus:
Henning oplyser, at Syddjurs kommune har sendt ansøgning til Kystdirektoratet om en opfyldnings
tilladelse. Henning og Claus har regnet ud at ca. 1100 m³ materiale skal fjernes, hvis der uddybes til
ca. 2.5m vanddybde. Der indhentes overslag på og en vurdering om, hvordan dette arbejde kan
udføres, hos flere forskellige firmaer.
8.Fordeling af bådpladser samt køb og salg:
Harald orienterede bestyrelsen om status på bådpladser, det være sig køb og salg, samt
afregningsprocedure. 9 pladser er pt. til salg, men positivt er ventelisten til bådplads stigende. Dette
tilskrives, at vi har rimelige priser, samt at Nappedam er en hyggelig og populær havn med styr på
tingene. Da mange af pladserne til salg er små, kan det overvejes at sammenlægge nogle, hvis det
viser sig, at de er svære at sælge.
9.Generalforsamling:
Henrik laver indkaldelse til generalforsamlingen i november, så den kan komme i Lanternen rettidigt.
På valg er Henrik (genopstiller ikke), Michael (genopstiller ikke), Henning (genopstiller),
Egon(genopstiller), dog kun som kandidat til posten som suppleant. Der skal således opstilles nye
kandidater til bestyrelsen. Forskellige personer blev foreslået, og Henrik forespørger sig hos disse.
10.Eventuelt;
John Gyldenløve har stillet forslag om at etablere et nyt grillbord ved klubhuset. Tegning gives videre
til havneudvalget.
Det skal oplyses på klubbens hjemmeside, at der er trådløs net på havneområdet til fri afbenyttelse
for såvel medlemmer som gæster.
Naturens dag er i år 08.09 kl. 14.00-16.00
Harald undersøger omkostninger i forbindelse med Dansk Retursystem, da vi har modtaget
opkrævninger herfra. Da vi startede med systemet skulle det være uden udgifter for havnen. Harald
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orienterer ved næste møde, og de sække vi har, bliver stående. Alternativet er, at vi selv kører på
genbrugsstationen. Der burde overvejes køb af et antal skalstole til klubhuset. Der skal lige tælles,
hvad vi har. Der var ikke positiv stemning for dette forslag, da flere mente,at vores klapstole
opfyldte behovet.
Peter Simonsen har foræret klubben et fladskærms-tv til klubhuset.
F.L.I.D. møde den 20.11.2013. Peter Udsen, Harald og Henning deltager.
Harald har påtaget sig hvervet med koordinering af stabling af master i containerne, så det ikke bliver
alt for tilfældigt, hvordan de ligger. Medlemmerne opfordres til at anbringe deres master med
omtanke, så der bliver bedst mulig plads til alle.
Jytte oplyser på vegne at aktivitetsudvalget, at afriggerfesten aflyses i år pga. manglende tilslutning
de sidste par år. I stedet bliver der afholdt en hyggefrokost i klubhuset. Nærmere oplysninger følger.
Opfølgning:
Plads i mastecontainer efteråret 2013.
Møde for nye medlemmer til foråret.
Legepladsens redskaber skal gennemgås.
Rensning af udluftninger på toiletter.
Aktivitetskalender:
31.08-01.09.2013 Århusbugtens LM klub har lånt klubhuset
07.09-08.09.2013 Egå sejlklub har lånt klubhuset.
08.09.2013 kl.14.00-16.00 Naturens Dag.
10.09.2013 Afdelingsmøde.
24.09.2013 Bestyrelsesmøde.
09.10.2013 Bestyrelsesmøde.
05.11.2013 Kajakafdelingen har lånt klubhuset.
06.11.2013 Bestyrelsesmøde.
13.11.2013 Generalforsamling kl. 19.30.
27.11.2013 Konstituering.
30.11.2013 Julefrokost i kajakafdelingen.
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