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Bestyrelsesmøde 

6.november 2013 
Nappedam Bådelaug 

 

 

 

Deltagere:  
 

Henrik Veggerby 

Henning Madsen  

Jytte Gyldenløve 

Harald Jørgensen 

Jan Uhrskov 

Claus Pedersen  

Egon Sørensen  

Michael Maj (ref.)  

 

 1. Spørgetid: 

 

Ingen fremmødte. 

 

2. Godkendelse af referat:  

 

Ingen bemærkninger. 

 

3. Siden sidst: 

 

Harald oplyser, at der i nær fremtid bliver opstillet ny container til både flasker, øldåser mv. i samme 

enhed. 

Henning oplyser, at høringsfristen vedr. tilladelse fra Kystdirektoratet til opfyldning ved nyt kajakhus 

er 12 november 2013. Høringen omfatter 6 organisationer, bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, 

Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Kystdirektoratet har oplyst, at havnebassinet kan 

uddybes til tidligere godkendt dybde (2,5m mellem bro C og D) uden ny tilladelse. Der mangler 

således nu kun en dumpningstilladelse til det opgravede materiale. 

Claus oplyser, at traktoren til bådvognen er blevet repareret og er klar igen. Mastekranen har været 

ude af drift i et par dage pga. problemer med havnens elektriske installationer. Jons el har undersøgt 

årsagen hertil, og fundet, at fejlen skyldes overgang i en afbrændt elstander ude for enden at B- broen 

og i en pumpe i brønden ved jollehusene. Arbejdsholdet udbedrer skaderne på elinstallationen i løbet 

af vinteren. 

Jan oplyser, at en nyindkøbt trailer i kajakafdelingen skal ansvarsforsikres. 

Henrik oplyser, at der er kommet en forespørgsel fra Lokalhistorisk Forening om lån af klubhus til 

foredrag engang til næste år. Søren Dyrskjødt har forespurgt om lov til at arrangere åbent hus i 

klubhuset med Randers Bådudstyr i løbet af den kommende vinter. D.S. har fået en ny klubkonsulent 

ved navn Leon Träger.      

 

4. Regnskab: 
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Bank minus kr.111.000,-         Udestående kr.700,- 

 

Jytte oplyser, at klubbens regnskab 2012/2013 ar blevet godkendt af klubbens revisorer. Bestyrelsen 

er i den forbindelse blevet bedt om at præcisere størrelsen på jolleafdelingens tilskud fra bådelauget, 

som pt. er på kr. 20.000,- årligt. Endvidere skal der tages stilling til størrelsen på tilskuddet fra 

bådelauget til Kajakafdelingen fremover. Det er præciseret over for Kajakafdelingen ved opstart, at 

dette tilskud vil blive nedtrappet fremover. Pt. bliver 50% af Kajakafdelingens medlemskontingent 

til sejlklubben tilbageført til afdelingen. 

Spørgsmål til regnskabet fra bestyrelsesmedlemmerne blev afklaret af Jytte til alles tilfredshed. Både 

Kajak- og Jolleafdelingen mangler at aflevere materieloversigter til Jytte. Henning rykker 

afdelingerne for oversigterne, så de er til stede til generalforsamlingen.   

 

5. Budget: 

 

Budget 2013/2014 blev gennemgået og klubbens prisblad blev revideret til godkendelse på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at passivt medlemskab fremover skal sættes til kr. 450,- 

årligt, da nuværende sats på kr.150,- ikke rækker til bla, udsendelse af Lanternen mv. Øvrige priser 

foreslås uændrede.  

 

6. Generalforsamling: 

 

Generalforsamlingens praktiske forløb blev gennemgået, så der ikke overses noget og kommentarer 

og suppleringer til formandens årlige beretning blev ligeledes fremført.  

Indkomne forslag til generalforsamlingen blev gennemgået. Alle konstateret indkommet rettidigt 

Forslagene kan ses på klubbens hjemmeside www.nappedam.dk og på opslagstavlen i klubhuset. 

Der skal vælges ny formand, to bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Bestyrelsen opfordrer til, at 

medlemmerne møder op på denne vigtige dag og derved bla, gøre deres indflydelse gældende ved 

afstemningerne.  

 

7. Eventuelt: 

 

Der skal laves nye klistermærker til brug ved afmærkning af både, der har årskort til slæbested, samt 

til afmærkning af bla, kajakker og joller der har lov til at henligge på havnearealet i sæsonen. 

 

Opfølgning: 

 

Plads i mastecontainer efteråret 2013. 

 

Møde for nye medlemmer til foråret. 

 

Legepladsens redskaber skal gennemgås. 

 

Rensning af udluftninger på toiletter. 

 

Aktivitetskalender: 
 

13.11.2013 Generalforsamling kl. 19.30. Bestyrelsen møder kl. 18.30 

 

27.11.2013 Konstituering. 

 

30.11.2013 Julefrokost i kajakafdelingen. 

http://www.nappedam.dk/
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12.03.2014 Foredrag om kanalsejlads i klubhuset kl. 19.30 


