Bestyrelsesmøde 11. marts 2015
Nappedam Bådelaug

Deltagere:

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

Fraværende:

Egon Sørensen, Harald Jørgensen.

Referent:

Frans Sørensen
1. Spørgetid.
2. Brug af kalender.
Fortsat fra sidste møde.
Evt. flytning af www.nappedam.dk til andet webhotel.
Henning Buddig deltager.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
4. Siden sidst.
5. Regnskab og budget.
Herunder status på etablering af mobil-pay.
6. Typer af medlemskaber.
Se bilag fra marts 2014.
7. Hjertestarter.
Se henvendelse fra ”kunsten at redde liv”.
8. Status på nyt jolle- og kajakhus.
9. Status på uddybning.
10. Eventuelt.
Herunder årshjulet.
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Referat
1.

Spørgetid.
Ingen fremmødte

2.

Brug af kalender.
Henning Buddig deltog i mødet.
Det foreslås at vi laver to ressourcekalendere, og to aktivitetskalendere.
Èn ressourcekalender for det store klubhus, og én ressourcekalender for jollehuset.
Èn aktivitetskalender for kajak, og én aktivitetskalender for bådelauget.
Kalenderen for det lille jollehus flyttes over i Nappedam Bådelaugs kalender.
Derudover skifter vi webhotel til: www.one.com.
Ønsker man at booke det store klubhus kontaktes Egon Sørensen. Det er kun Egon,
som kan booke det store klubhus.

3.

Henning Buddig arbejder videre med ovenstående, og laver et udkast.
.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra bestyrelsesmødet d.11. februar 2015 blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.

4.

5.

Siden sidst.


Havnens Dag, afholdes d. 6.juni. Kajak afdelingen deltager også i denne dag.
Der skal annonceres i god tid. Henning Hansen er tovholder på Havnens Dag.



Arbejdsholdet er godt på vej med diverse reparationer rundt på havnen.



Kursus. Henning Hansen og Jan Uhrskov har været på kursus i Klubledelse og
Konflikthåndtering. Kurset blev afholdt af D.S.. Jan refererede fra mødet.



Turbøjer. Peter Udsen og Henning Hansen deltog i et møde med D.S.
Bådelauget bestiller nogle ”ankre” når vi finder ud af hvilke typer der skal
bruges.
Henning Hansen er tovholder.
Regnskab og budget.

Kassekredit: Plus kr. 483.000
Udestående. Kr. 6500
Mobil –pay er klar. Vi mangler blot at købe en telefon og et telefonabonnement.
Henning Madsen er tovholder.
6.

Typer af medlemskaber.
Til notatet af marts 2014 vedr. typer af medlemsskaber, tilføjes nedenstående.
For ” Aktivt Par Medlem” gælder at det kun er pladsejerens ægtefælle / samlever der
kan opnå status som ” Aktivt Par Medlem”.
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7.

Hjertestarter.
Vi har modtaget et tilbud om en hjertestarter fra ”Kunsten At Redde Liv”
Vi venter med at træffe en afgørelse indtil vi har fået endeligt svar fra Tryg-fonden.

8.

Status på nyt jolle- og kajakhus.
Betonklodserne fra Studstrup forventes afhentet når bådene er kommet i vandet.
Efter mødet har vi fået besked om at betonklodserne skal afhentes snarest, hvilket vil
ske i nær fremtid.
Henning Madsen orienterede kort om Kajakhuset.
Jesper orienterede om status på fundraising.

9.

Status på uddybning.
Intet nyt.

10.

Eventuelt.
Generalforsamling. Dansk Tursejlerforening afholder generalforsamling d.18.april i
Strib.
Henning Hansen fra bestyrelsen deltager som repræsentant for Nappedam.
For god ordens skyld gentages nedenfor en beslutning fra bestyrelsesmødet d. 26.
marts 2014.
Deltagelse i generalforsamlinger: Når Nappedam Bådelaug fremover lader sig
repræsentere ved diverse generalforsamlinger, såsom FLID, Dansk Sejlunion etc., må
denne repræsentation kun ske af et medlem fra bestyrelsen.
Møde for nye medlemmer. 13. april er der møde for nye medlemmer. Følgende
personer deltager: Henning Madsen, Harald Jørgensen, Jytte Gyldenløve, Kaj Jensen,
Peter Udsen, Anders Andersen og Egon Sørensen.
Miljø. Affaldsplan er godkendt af Syddjurs Kommune. Vi mangler godkendelse fra
Miljøstyrelsen.
Forsikring. Vi mangler priser på vores kajakker. Disse skal bruges af
forsikringsselskabet First, til at komme med et forsikringstilbud.
Kajak-afdelingen. Der er i øjeblikket dialog med DGI vedrørende kajaktraileren. DGI
ønsker ikke at fortsætte med traileren.
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Særlige indsatsområder i 2015.
Indsatsområde
1 Indkøb af kopimaskine

Er anskaffet.

Tidsfrist

2 Indførelse af mobilbetaling

1.april 2015

3 Autocamperplads

15.april 2015

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

pågår

Aktivitetskalender
Se også hjemmesiden
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.12:30
kl.19:00

kl.19:00
kl.19:00

Bestyrelsesmøde
Kajak: Fællesspisning og foredrag om det store Skærgårdsbånd
Kajak: Styrelsesmøde
Arbejdsholdets frokost
Bestyrelsesmøde
Kajak: Fællesspisning og workshop, velkommen til nye folk.
Møde for nye medlemmer
Standerhejsning
Pensionister på besøg
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
LM-klubben
LM-klubben

Referent: Frans Sørensen
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