Bestyrelsesmøde
25. juni 2013
Nappedam Bådelaug

Deltagere:
Henrik Veggerby
Henning Madsen
Jytte Gyldenløve
Harald Jørgensen (Afbud)
Jan Uhrskov
Claus Pedersen (Afbud)
Egon Sørensen
Michael Maj (ref.)
1. Spørgetid:
Ingen fremmødte.
2. Godkendelse af referat:
Ingen bemærkninger.
3. Siden sidst:
Marselisborg sejlklub har rettet henvendelse om lov til at låne klubhuset. Egon tager kontakt til dem
og aftaler betingelserne for dette. Klubben ser helst, at de køber drikkevarer hos os, som et bidrag til
lån af klubhus.
Egon fremlagde et forslag om at invitere en gårdbutik til at opstille en bod ved eller på havneområdet.
Der var enighed om at stille forslaget lidt i bero.
Egon oplyser endvidere, at løbeklubben i Rønde har været på besøg i klubhuset med stor succes. De
ønsker at komme igen næste år.
Jan oplyser, efter at have undersøgt sagen hos klubbens forsikringsselskab, at en evt. skade forårsaget
af sejlerskolens båd er dækket af klubbens ansvarsforsikring.
Henning oplyser vedr. Blå Flag aktivitet, at Kajakklubben har meldt sig til hos DGI med et ”event”
et slags åbent hus arrangement, som vil finde sted 24.08 fra P- pladsen i Slotsvigen.
Henning har fået lagt klubbens blad med sikkerhedsinstruks på hjemmesiden og oplyser endvidere,
at Henning Buddig arbejder med en ny version af klubbens hjemmeside. Det gamle hjemmesidesytem
er udgået, så der laves ikke flere tekniske opdateringer til dette. Efter sommerferien inviteres Henning
Buddig til et møde med bestyrelsen vedr. den nye hjemmeside.
4. Økonomi:
Bank plus kr.66937,- Udestående kr.1485,-
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Jytte gennemgik klubbens regnskab pt. Der blev drøftet nogle enkelte detaljer, og alt ser fint ud. Det
skal nævnes, at kontingenterne fra jolleafdelingen ikke er kommet ind endnu, men Jytte tager kontakt
til dem vedr. dette. Endvidere oplyser Jytte, at der er udsendt 10 stk. opkrævninger vedr. frivilligt
klubarbejde, heraf har 3 stk. endnu ikke betalt, samt at sejlerskolen pt. har 1 stk. betalt medlemskab
for 2013
5. Jolle/kajakhus:
Henning oplyser, at han har fået besked fra Syddjurs Kommune om, at det er en Juliane Vestergaard,
som kommer til at stå for udarbejdelsen af en lokalplan. Første step er at ansøge Kystdirektoratet om
tilladelse til opfyldning på den østlige side af bådehavnen. Juliane Vestergård skriver til Henning, at
hun udfylder ansøgningsskemaet til underskrivelse af Henning, og derefter vil hun kontakte
Kystdirektoratet. Hvis tilladelsen gives, vil udarbejdelsen af lokalplanen igangsættes. I den
forbindelse vil der så indkaldes til et møde, hvor Bådelaugets ønsker til lokalplanen kan drøftes. Gives
tilladelsen ikke, må der ses på alternative løsninger til Bådelaugets ønsker.
Alt i alt en positiv tilkendegivelse fra kommunen.
6. Gennemgang af havnerapport:
Jan har haft besøg på havnen at havari-inspektør Bjarne Nielsen for udarbejdelse af en
besigtigelsesrapport vedr. Nappedam Bådhavn. Til stede denne dag var også Claus Pedersen og Kaj
Jensen. Bjarne Nielsen gennemgik havnen særdeles grundigt og har efterfølgende udarbejdet en
meget fin rapport. Bjarne Nielsen gav havnen stor ros. Der er tydeligvis styr på tingene og den er
meget velholdt. Rapporten må betegnes som et godt stykke værktøj til brug i havneudvalget til videre
tiltag på havnen. P.t. vil der efter anbefaling i rapporten blive opsat brandalamer i klubhuset.
7. kontingent:
Henrik efterlyste på sidste bestyrelsesmøde en diskussion af klubkontingenterne. Dette især på grund
af problemer med betaling af gebyret på kr.300,- vedr. frivilligt klubarbejde.
Kontingenter 2013:
Aktive seniorer kr.785,- Aktive pensionister kr.410,Passive medlemmer kr.150,Aktive juniorer kr.325,- Aktive parmedlemmer kr.375,- Kajak medlemmer kr. 785 + 400,Medlemsfordelingen er som følger:
Aktive seniorer 253 stk. Aktive juniorer 2 stk. Aktive pensionister 41 stk. Aktive parmedlemmer
29 stk. Passive medlemmer 11 stk. Kajakmedlemmer 80 stk. Venteliste 6 stk.
Passivt medlemskab skal enten udgå eller prisen hæves, da disse giver underskud pga. udgifter til
udsendelse af Lanternen mv.
Det blev besluttet, at opkrævningen for frivilligt klubarbejde skal køre videre som hidtil og
bestyrelsen finder det ikke nødvendigt med udgangspunkt i det aktuelle regnskab at hæve
kontingenterne. Der skal dog i nær fremtid tages beslutning om, hvordan en evt. udvidelse af
jolle/kajakhuse og uddybning af havnen skal finansieres. Der skal indhentes overslag på uddybning
hos et uddybningsfirma og Claus udarbejder overslag på udvidelse af jolle/kajakhus.
8.Frivilligt arbejde på havnen:
For at lette administrationen af det frivillige klubarbejde blev det besluttet, at kajakafdelingen får
tildelt et område, som de selv skal styre næste år. Dette forelægges på mødet med afdelingen til
efteråret. Yderligere skal det pointeres over for de respektive sjakbejdser, at de skal være deres ansvar
bevidst, og følge op på om medlemmerne får deres tildelte opgaver udført.
9. Lanternen:
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Willy Ovesen har pga. sygdom ikke mulighed for at lave august- nummeret af Lanternen. Marianne
Brenholt har tilbudt at være behjælpelig med at få nummeret udgivet. Henrik kontakter hende for at
aftale nærmere. Vi ønsker Willy Ovesen god bedring.
10. Havnelodsen;
Havnelodsen har henvendt sig til klubben mht. om der skulle være ændringer eller rettelser til
beskrivelsen af Nappedam Bådhavn i bogen, inden den nye udgave går i trykken. Claus har indsendt
de nødvendige oplysninger til forlaget.
11. Eventuelt:
Det blev drøftet om der skal laves nye gæstekuverter, evt. med tryk på fra sponsorer. En mulig ordning
med mærkater til at hænge/klistre på båden blev også vendt.
Kalenderen for efteråret er som følger:
27.08 bestyrelsesmøde, 10.09 afdelingsmøde, 24.09 bestyrelsesmøde, 09.10 bestyrelsesmøde, 06.11
bestyrelsesmøde, 13.11 generalforsamling, 27.11 konstituering
Opfølgning:
Plads i mastecontainer efteråret 2013.
Indstik i Lanternen til efteråret om frivilligt klubarbejde inden generalforsamlingen.
Planlægning af det frivillige arbejde for kajakmedlemmer.
Aktivitetskalender:
16.08.2013 Grisefest ved klubhuset
23-25.08.2013 Marselisborg Sejlklub har lånt klubhuset.
27.08.2013 Bestyrelsesmøde.
31.08-01.09.2013 Århusbugtens LM klub har lånt klubhuset
10.09.2013 Afdelingsmøde
24.09.2013 Bestyrelsesmøde
09.10.2013 Bestyrelsesmøde
06.11.2013 Bestyrelsesmøde
13.11.2013 Generalforsamling kl. 19.30
27.11.2013 Konstituering
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