Bestyrelsesmøde 14.januar 2015
Nappedam Bådelaug

Deltagere:

Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan
Uhrskov, Jesper Norup, Egon Sørensen, Frans Sørensen

Fraværende:

Ingen

Referent:

Frans Sørensen
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1.

Spørgetid.
Ingen fremmødte.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra bestyrelsesmødet d.4.december blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

3.

Siden sidst.

•

Vi har haft besøg af to storme, ”Dagmar” og ”Egon”. Der er konstateret skader på badebroen, og
nordlige molehoved, samt udskylning af materiale fra molehoved. Reparationsarbejdet er i gang.

•

Der er lavet en aftale med boet efter Svend Pedersen. Når pladslejen er betalt, og der er tegnet ansvarsforsikring på båden, kan denne blive på pladsen indtil 31. december 2015. Havnen holder øje
med båden, men er ikke på nogen måde juridisk ansvarlig.

4.

Regnskab og budget.
Kassekredit: Minus kr. 96000

5.

Forsikringer.
Der er givet fuldmagt til First, til at opsige vores forsikringer. Det betyder at når vores nuværende forsikringer ophører, er Nappedam forsikret ved First.

6.

Brug af hjelm ved betjening af mastekran.
FLID, er blevet forespurgt om gældende regler for brug af hjelm ved mastekran. Vi har modtaget svar, hvor FLID anbefaler brug af hjelm.
Vi køber 4 hjelme til udlån. Ved mastekranen opsættes et skilt med teksten. ”Hjelm anbefales”. Det er stadig brugerens egen ulykkesforsikring der er gældende.

7.

Status på nyt jolle- og kajakhus.
Opfyldning: Vi har fået mulighed for at modtage en større mængde toppe af afhuggede betonpæle, fra Studstrupværket. Det er rester fra en ny træpillebeholder, som Studstrupværket
er ved at opføre. Det er således nye betonstykker der måler ca. 30 x 30 cm, med en længde
der varierer fra ½ til 2 meter. Disse betonstykker er særdeles velegnede til det nederste
bundfyld.
Betonpælene er gratis, så det er kun transporten vi skal betale. Dette skønnes at koste
15.000-20.000 kr. ex. moms.
Henning Madsen har kontaktet det firma der har nedrivningsentreprisen på den gamle
festsal ved Kultur-Hotellet i Rønde. Dette for at høre om vi kan få nogle rene mur- og betonbrokker, der ligeledes er velegnet som opfyld.
Der er byggeudvalgsmøde på mandag d.19. januar med repræsentanter fra de forskellige
afdelinger.

8.

Status på uddybning
Vi har henvendt os til naturstyrelsen for at starte sagen op.

9.
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Eventuelt.

Opmåling af både i forbindelse med kapsejlads: Drøftet hvad der er gældende for, at en autoriseret Måler benytter sin kompetence på både, der benyttes til kapsejlads i Nappedam.
Bestyrelsen stiller ingen krav til ovennævnte.
Forespørgsel fra nogle kvinder, som er medlem af klubben, om de må bruge klubhuset til nogle
hyggetimer én gang om måneden i vinterhalvåret fra 14:00- 16:00.
Bestyrelsen siger OK til ovennævnte.
Bundmalingsbekendtgørelsen er forlænget tre år.
P-plads for autocampere. Der er lavet et udkast til et skilt. Skiltet skal placeres et iøjnefaldende
sted, og fortælle autocampere om parkeringsmuligheder/regler i Nappedam i perioden 15.maj15.oktober
Alarmtelefon i klubhuset. Der er fire personer tilknyttet dette alarmopkald.
Instruks til vagtansvarlig og vagthaver: Harald Jørgensen laver et udkast om ”instruks til vagtansvarlig og vagthaver.
Liste over frivilligt arbejde er på plads.
Kopimaskine: Henning Hansen afsøger området.
Annoncering af nattevagt på hjemmesiden: Frans Sørensen laver et udkast til hjemmesiden,
hvor det fremgår at der er nattevagt på Nappedam havn.
Afdelingsmøde 4. februar med de forskellige afdelinger.
Klub standere: Harald Jørgensen tjekker op på antallet af standere, og supplerer op.
Rengøring af toiletter. Ingen klager i 2014 vedr. rengøring. Derfor kontaktes det samme rengøringsfirma med henblik på en aftale for 2015.
Blå Flag. Henning Hansen forbereder arbejdet med at få Blå Flag.
Kajak har lavet en forslagskasse på deres hjemmeside, hvor medlemmer kan komme med forslag.
Bladpulje. Grænserne for at modtage tilskud til klubblade er sat ned. Derfor kan Nappedam ikke
modtage tilskud til udgivelse af Lanternen.

Særlige indsatsområder i 2015.
Indsatsområde
1 Indkøb af kopimaskine

Tidsfrist
Snarest muligt

2 Indførelse af mobilbetaling

1.april 2015

3 Autocamperplads

15.april 2015

4 Kampagne for nye og yngre medlem- Sommer 2015
mer
5 Nyt kajak- og jollehus

3

Følges løbende

6 Uddybning

Følges løbende

7 Nye pladsmænd, når den tid kommer

Drøftes med Kaj og Peter

Aktivitetskalender
15.01.2015
19.01.2015
21.01.2015
27.01-2015
31.01 2015
02.02-2015
04-02-2015
11-02-2015
17-02-2015
23.02-2015
02.03-2015
04-03-2015
11-03-2015
13-03-2015
23.03-2015
28.03-2015
08-04-2015
09-04-2015
13-04-2015
02-05-2015
07.05-2015
20-05-2015
17-06-2015
29-08-2015
30-08-2015

kl.19:00
kl.19:00
kl.15:00
kl.19:00

kl.19:00
kl.12:30
kl.19:00

kl.19:00
kl.19:00

Referent: Frans Sørensen
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Foredrag. Sejlads i 60’erne.
Byggeudvalgsmøde.
Foredrag. Fiskeri og Friluftsliv på Grønland
Kajak
Julefrokost for bestyrelsen og pladsmænd
Kajak
Afdelingsmøde
Bestyrelsesmøde
kajak
kajak
Jolle
Afdelingsmøde
Bestyrelsesmøde
Kajak
Kajak
Arbejdsholdets frokost
Bestyrelsesmøde
Kajak
Møde for nye medlemmer
Standerhejsning
Pensionister
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
LM-klubben
LM-klubben

