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Spørgetid.
Ingen fremmødte.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 5. august 2015 blev godkendt og underskrevet af
de tilstedeværende.
2. Siden sidst.


Pladsmand. Kaj Jensen ønsker at stoppe. Der forhandles i øjeblikket med en
afløser.



Gave. NB har modtaget en gave på kr.1000, fra en ”ikke sejlende” gæst. Vi
deponerer pengene som hjælp til indkøb af bord/bænke.



Badebro. Rønde Distriktsråd og Nappedam Bådelaug har i fælleskab sendt et
forslag til Nationalpark Mols Bjerge vedr. udvidelse af eksisterende badebro
ved Nappedam. Forslaget er nærmere beskrevet i referatet fra
bestyrelsesmødet d. 20 maj 2015.
Senest har Syddjurs Kommune meddelt at de ikke vil påtage sig ansvaret for
drift og vedligehold af en evt. kommende større badebro. Rønde Distriktsråd
undersøger nærmere.





Møde i afdelinger. Der har været afholdt møde i de forskellige afdelinger.
Henning Madsen orienterede.



Startpistol er overdraget til Egå Sejlklub.

3. Regnskab og budget.
Plus 240000 kr.
4. Status på nyt jolle- og kajakhus.
Henning Madsen orienterede.
Kajakhuset og moms. Hvordan skal vi forholde os til nybyggeri vedr. moms. Henning
Madsen har kontaktet Kaløvig Bådelaug for at høre hvordan de gør. Kaløvig bruger
en autoriseret revisor. Revisoren siger, at vi skal udarbejde en fordelingsprocent ud
fra de indtægter vi har, der ikke lægges moms på (klubkontingenter mv.) og de
indtægter, der lægges moms på (havneafgifter mv.). Disse fordelingsprocenter skal vi
bruge til fordeling af alle udgifter vedr. det nye hus og vi han herefter få refunderet
momsen for en procentdel svarende til procentdelen af indtægterne fra havneafgifter
mv. Dette vil SKAT iflg. revisoren godkende.
Der er søgt sponsorer. Henning Madsen orienterede.
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5. Status på uddybning.
Intet nyt
6. Eventuelt.
Joller og kajakker på land. Vi checker om mærkningen er i orden.
Vi har besøg af forskellige skoler. Nationalparken har bl.a. haft nogle arrangementer,
hvor der er afholdt forskellige aktiviteter. Drøftede hvorvidt havnebassinnet må bruges
til småbådssejlads, kajakløb etc.
Vi ønsker info til Kaj eller Peter. Som udgangspunkt er de velkommen, men der må
ikke tages bad i baderummene.
Autocampere. Drøftede bedre forhold for autocampere.
Badebro, trin på badestige. Det blev foreslået at lave skridsikre trin på trætrappen.
En opgave for arbejdsholdet.
Elforbrug. Vi laver en kampagne for brug af strømmåler til både der kontinuerligt
ligger med strøm fra el-stander.
Nøgler til jolle- og kajak afdelingen. Jolle-afdelingen ønsker C- nøgler, 10 stk. Ønsket
efterkommes.
Køkkenudvalg. Drøftede mulighederne hvis vi ikke får et køkkenudvalg. Hvis
medlemmer ikke selv vil foretage dette må klubben betale for en hovedrengøring.
Harald får en pris fra et rengøringsfirma.
Brug af køkken: Når udefra kommende sejlklubber besøger Nappedam, og låner brug
af det store køkken, skal diverse drikkevarer købes i kiosken.
Automat til betaling af havnepenge for gæstesejlere. Norsminde har købt en automat
der har kostet 75000 kr. Det vil være en lettelse for kassereren, hvis Nappedam
køber en sådan automat. Vi undersøger nærmere på messen i efteråret.
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Særlige indsatsområder i 2015.
Indsatsområde
1 Indkøb af kopimaskine

Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling

1.april 2015

Er etableret

3 Autocamperplads

15.april 2015

Er etableret

4 Kampagne
for
nye
medlemmer
5 Nyt kajak- og jollehus

Tidsfrist

og

yngre

Sommer 2015
Følges løbende

6 Uddybning

Følges løbende

7 Nye pladsmænd, når den tid kommer

Drøftes med Kaj og Peter. Kaj ønsker
at stoppe. Der forhandles med ny
mand.

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

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