Bestyrelsesmøde 20.maj 2015
Nappedam Bådelaug

Deltagere:

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

Fraværende:

Ingen fraværende

Referent:

Frans Sørensen
1.

Spørgetid.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.

Siden sidst.

4.

Regnskab og budget.
Herunder status på etablering af mobil-pay.

5.

”Åben Havn” d. 6. juni.

6.

”Vild med vand” – drøftelse.
Se bilag af 11. maj fra FLID og DS.

7.

Besøg af søspejdere d. 29. og 30. juli 2015.
Hvem gør hvad?

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.

Spørgetid.
Ingen fremmødte.

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra bestyrelsesmødet d. 8.april 2015 blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.

3.

Siden sidst.
Standerhejsning. Ved standerhejsningen vil havnen fremover servere 2 pølser med
brød og én genstand.
Festudvalg. Nappedam har fået et festudvalg. Det er Dorthe og Kjeld Petersen samt
Tina og Brian Nielsen.
Klubhuset. Drøftet brug af klubhuset. Vi vil fremover sikre, at der ikke bliver dobbelt
booket.
Autocampere. Autocamperrådet er blevet informeret om vores nye autocamper plads,
og Nappedam er nu at finde på Autocamperrådets hjemmeside.
Havneguide. Hjemmesiden www.havneguide.dk er nu opdateret, og Nappedam er at
finde på denne side.
Klubliv Danmark. Vi er nu blevet tilmeldt denne sponsorordning. Henning Madsen har
bestilt brochurer, som vil blive lagt frem i klubhuset til medlemmerne. Man kan læse om
ordningen på: www.klublivdanmark.dk.
Jolleafdelingen har købt ny båd. Den skal forsikres. Jan Uhrskov kontakter
jolleafdelingen.

4.

Regnskab og budget.
Kassekredit: plus kr.266.000
Ingen restancer.
Swipp, med bl.a. Djurslands Bank er etableret
Mobil pay, fra Danske Bank er endnu ikke etableret.
Vi afventer med at sætte det i drift indtil begge betalingsmåder er parat. Forventer det er
klar om ca. 14 dage.

5.

”Åben Havn” d. 6. juni.
Går planmæssigt. Der er møde på tirsdag d. 26. maj hvor den endelige plan bliver aftalt.
Henning Hansen er tovholder på Åben Havn

2

6.

”Vild med vand” – drøftelse.
FLID og DS har ansøgt Nordea-fonden om penge til et projekt som hedder ”Vild med
Vand”. Nordea-fonden har doneret otte millioner til dette projekt, som går ud på at åbne
sejlklubber og lystbådehavne op, så langt flere danskere får let adgang til de mange
oplevelser og aktiviteter som havnene indbyder til.
Vi modtager et ansøgningsskema inden sommerferien og så tilmelder vi os.

7.

Besøg af søspejdere d. 29. og 30. juli 2015.
I år er der Søspejder Landslejr i Egå. Nappedam har fået en forespørgsel fra spejderne
om de må bruge Nappedam, som liggeplads for deres både. De har en éndags aktivitet
på slotsruinen, og spejderne skal overnatte på pladsen vest for slotsruinen.
Harald Jørgensen er kontaktperson.

8.

Forslag om supplerende badebro samt sauna.
Drøftede forslag fra arkitekt Poul Kjær, vedr. en supplerende badebro og sauna.
Forslaget går på en 6 x 10 meter platform vinkelret på den nuværende badebro,
forlængelse af badebroen ind til land, samt en sauna.
Forslaget behandles af Nappedam Bådelaug og Rønde Distriktsråd, hvorefter det
præsenteres for Nationalparkens sekretariat og Syddjurs Kommune.
Det tænkes finansieret af Nationalparken og fonde, og Syddjurs Kommune står for
etableringen.
Vi er positive overfor projektet.
Der er forhold der skal undersøges nærmere.
 Projektet skal være en nulløsning for havnen.
 Toiletforhold skal sikres i forhold til flere besøgende.
 Parkeringsforhold, har vi nok parkeringspladser ?
 Vedligeholdelse af broen.

9.

Status på nyt jolle- og kajakhus.
Der er byggemøde i uge 22, hvor alle projektgrupper deltager.
Henning Madsen viste nuværende tegninger, og orienterede om planerne.

10. Status på uddybning.
Intet nyt
11. Eventuelt.
Hygge-strikke damer har forespurgt om de fra efteråret kan benytte klubhuset to gange
om måneden, i stedet for som nu, én gang om måneden. Tilladelse givet.
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Hjemmesiden. Henning mangler en adgangskode, så hjemmesiden kan ændres. Jesper
Norup kontakter Henning Buddig.
Behandlet ansøgning om et nyt medlems båd. Medlemmet ønsker sin båd på land fra
midten af juni og 2-3 uger frem. Ansøgning afslået fordi det er i strid med
havnereglementet.
Anduvningsbøjer ved Rønnen. Et bestyrelsesmedlem forespurgte om Nappedam
modtager penge fra Søfartsstyrelsen for at sørge for bøjerne ved Rønnen. Nappedam
modtager ikke penge, da det er havnens pligt at sørge for opmærkningen. Det er
havnen som ejer bøjerne.
Båden på E 22 er solgt, og båden sejler fra Nappedam snarest muligt.
Modtaget 2 stk. sikkerhedshjelme til brug ved mastekranen. Sikkerhedshjelmene er
sponsoreret af et medlem. Vi siger tak for hjelmene.

Særlige indsatsområder i 2015.
Indsatsområde
1 Indkøb af kopimaskine

Tidsfrist
Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling

1.april 2015

pågår

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
Aktivitetskalender
Se også hjemmesiden
06.06-2015
17-06-2015
29-08-2015
30-08-2015

kl.18:00

Åben Havn
Bestyrelsesmøde
LM-klubben
LM-klubben

Referent: Frans Sørensen
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