Bestyrelsesmøde 17.juni 2015
Nappedam Bådelaug

Deltagere:

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

Fraværende:

Harald Jørgensen

Referent:

Frans Sørensen

1.

Gennemgang af elektronisk kalender v. Henning Buddig.

2.

Spørgetid.

3.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

4.

Siden sidst.

5.

Regnskab og budget.
Herunder status på etablering af mobilbetaling.

6.

Ferieplanlægning.

7.

Mødeplan 2. halvår.
Herunder dato for møde med afdelinger samt dato for generalforsamling.

8.

Forslag om supplerende badebro samt sauna.
Se bilag.

9.

Status på nyt jolle- og kajakhus.

10. Status på uddybning.
11. Eventuelt.
Herunder årshjulet.
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1.

Gennemgang af elektronisk kalender v. Henning Buddig.
Henning Buddig og Jesper Norup gennemgik brug af de elektroniske kalendere på
hjemmesiden.

2.

Spørgetid.
Henning Buddig spurgte til driftsikkerheden af det trådløse netværk på havnen.
Der har i perioder været korte udfald af nettet. Henning Buddig forsøger at gøre det
bedre.

3.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 20 maj 2015 blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.

4.

Siden sidst.
Åben Havn. Arrangementet Åben Havn d. 6. juni blev evalueret. Der var max 20 gæster
i de seks timer arrangementet varede. Udbyttet står ikke mål med indsatsen. Det bør
tages op til overvejelse, om vi næste år skal holde et lignende arrangement.
Blå Flag er blevet hejst, og myndighederne har været på kontrolbesøg. Nødtelefonen er
godkendt, blot mangler angivelse af dens placering på kortet.
Jan Uhrskov har kontaktet jolleafdelingen. Jan Uhrskov mangler oplysninger på
nyindkøbt jolle, hvis den skal forsikres. Henning Madsen rykker for dette.
Kajak har lavet mundtlig aftale om at overtage DGI´s trailer med diverse grej.

5.

Regnskab og budget.
Kassekredit: plus kr.263.000
Mobil-pay fungerer. Henning Madsen forklarede hvordan det virker. Der er enkelte
detaljer der skal på plads.

6.

Ferieplanlægning.
Jan Uhrskov og Harald Jørgensen tager vagten i uge 28.
Vagten omfatter salg af diesel.
Vi andre hjælper med at tømme skraldespande, samt hvad der ellers måtte være.

7.

Mødeplan 2. halvår.
Dato for bestyrelsesmøder og generalforsamling for resten af året blev fastlagt. Se
aktivitetskalender nederst i dette referat.

8.

Forslag om supplerende badebro samt sauna.
Henning Madsen orienterede. Forslaget er positivt modtaget i distriksrådet.
Distriktsrådet er enig med Nappedam i at undlade saunaen på badebroen. Der søges
om midler til at få etableringen undersøgt.
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9.

Status på nyt jolle- og kajakhus.
Der blev afholdt møde i byggeudvalget d. 16.juni 2015.
H.M. orienterede og viste nye reviderede tegninger.

10. Status på uddybning.
Intet nyt
11. Eventuelt.
Nøgenbadning. Drøftet om der skal opsættes et skilt op med teksten ”Nøgenbadning
forbudt”. P.t. bliver der ikke sat et skilt op.
Et medlem har spurgt om lov til at få sin båd på land i 24 timer for en mindre reparation.
Tilladelse givet.

Særlige indsatsområder i 2015.
Indsatsområde
1 Indkøb af kopimaskine

Tidsfrist
Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling

1.april 2015

Er etableret

3 Autocamperplads

15.april 2015

Er etableret

4 Kampagne for nye og yngre medlemmer

Sommer 2015

5 Nyt kajak- og jollehus

Følges løbende

6 Uddybning

Følges løbende

7 Nye pladsmænd, når den tid kommer

Drøftes med Kaj og Peter

Emner til opfølgning
Anskaffelse af nye bagagevogne i 2016
Når havneafgiftkuverter skal fornyes, skal der være afkrydsningsmulighed for autocamper.
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Aktivitetskalender
Se også hjemmesiden
29-08-2015
05-08-2015
30-08-2015
02-09-2015
09-09-2015
07-10-2015
04-11-2015
18-11-2015
02-12-2015

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

LM-klubben
Bestyrelsesmøde
LM-klubben
Møde med afdelinger
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde

Referent: Frans Sørensen
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