
Bestyrelsesmøde
15. 02. 2021

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe, Henning Buddig, Peter Pedersen,
                   Steen Jensen, Bjarne Knudsen og Peter Storm

Fraværende: Bjarne Knudsen

Referent: Anne Birthe & Peter Storm

På grund af skærpede Corona restriktioner må vi max. mødes fem personer fysisk.
Jytte, Steen, Peter og Peter mødes i Klubhuset, 
Anne Birthe og Henning deltager Online hjemmefra.

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Der er aftalt Dialogmøde med formændene for Jolle- og Kajak afdelingerne kl. 19.
Henrik fra Jolleafdelingen møder op i Klubhuset, og Jørgen fra Kajakafdelingen 
deltager Online.
Møde:
Jørgen orienterede om renoveringen af ”Det lille Klubhus” som forløber planmæssigt.
Der bliver bl.a. installeret nyt køkken m.v. Kajakafdelingen løser opgaven.
Kajakafdelingen er lidt i pladsnød, og de arbejder på at komme med et oplæg til at 
løse dette problem.
Et andet, og noget større problem – eller udfordring – er vores parkeringsforhold.
Om vinteren, hvor bådene er på land, er der mangel på P-pladser til kajakroer og de 
mange vinterbadere, og der kommer også et stigende antal udefra, som benytter 
havnens P-areal. Om sommeren, navnlig på varme weekend dage, er P-arealerne 
også presset til det yderste. Der kommer mange strandgæster og mange med 
trailere m.fl. Cykel- og løbeklubber benytter også Nappedam som base, og det kan vi
i længden ikke holde til. Der skal jo gerne være plads til havnens medlemmer. Vi vil 
nedsætte en lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kajakafdelingen, 
Havneudvalget, Bestyrelsen og måske også Vinterbaderne, og sammen finde nogle 
løsninger. Det kan være at lave lidt flere P-pladser på græsarealet ved kajakhuset og
ved bommen, og/eller ved skiltning begrænse personkredsen af brugere til P-
pladsen, eller dele deraf. Noget kan vi gøre allerede her i foråret, og noget i løbet af 
efteråret, men opgaven skal prioriteres.

Henrik fra Jolleafdelingen efterlyser hjælp til afdelingen bl.a. til nogle administrative 
funktioner, herunder regnskabet. Anne Birthe fra bestyrelsen har lovet at træde til, 
og hjælpe med disse funktioner, samt deltage i opstartsmøde og 
planlægningsmøder. Henrik og Anne Birthe vil holde første møde i slutningen af 
marts.
Afdelingen har et par gamle Laserjoller med nogle glasfiber skader. Vi har et medlem
i havnen som måske kan hjælpe med at reparerer disse, så det vil være super. Når 
vejret tillader det vil Henrik og Bjarne Knudsen følge op på den sag.
Corona situationen bestemmer hvornår afdelingen kan komme i gang i år.
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2. Orientering fra formanden.
Corona situationen præger fortsat vores hverdag, og vi er pålagt en række 
restriktioner, som vi jo håber snart kan lempes. 
Vi har fortsat en Generalforsamling til gode, og den håber jeg meget vi kan afvikle i 
løbet af foråret. Ja, vi har mange ting til gode.
Hold øje med hjemmesiden!

Havnens økonomi er fortsat god, se nedenfor. Årets kontingenter og havneafgifter 
er ved at komme i ”kassen”, så vores opsparing til fornyelse af broer og uddybning 
går godt. Vinterbaderne har betalt deres årsgebyr på kr. 20.000 for at kunne benytte
havnen, og Jytte har netop betalt vores forsikringspræmier for dette år, ca. kr. 
45.000.

Havnen får den 1. marts en ny Pladsmand. Bent Kjeldsen overtager jobbet efter 
Jens Arne Tams. Mere herom i Lanternen som udkommer i løbet af marts.

Henning Madsen har opdateret vores Miljøredegørelse som du kan se på 
hjemmesiden. Flot arbejde og tak for det. Endvidere har Henning revideret vores 
affaldsplan og sendt den til høring ved kommunen, som efterfølgende sendes til 
Miljøministeriet.

Peter Storm har indsendt ansøgning om fornyelse af vores alkoholbevilling. Sendt 
til politiet som derefter sender den til kommunen for godkendelse.

Dansk Sejlunion afholder et medlemsmøde den 9. februar. Det sker som et web 
møde, og fra bestyrelsen deltager Henning Buddig.

3. Mødets emner:
- Vores udsatte Generalforsamling

Møde: Vi indkalder til Generalforsamling i Rønde Idrætscenter i næste nummer 
af Lanternen, som udkommer i marts. Endvidere på hjemmesiden, opslagstavlen
og på App ”Min forening” Datoen bliver torsdag den 27. maj kl. 19.30. Ved at 
vente så længe, håber vi at Corona situationen tillader, at vi kan gennemføre 
det.

- Bådisætning
Møde: Vores Pladsmænd har info herom i Lanternen, og senere også på 
opslagstavlen og hjemmesiden.

- Standerhejsning
Møde: Lørdag den 1. maj kl. 13.30.
Vi håber at kunne fejre dagen med sol, øl, pølser, sang og hygge.
Men standeren skal i hvert fald nok komme op, og det endda i en helt ny 
signalmast.

- Boble anlægget, og sikring mod frostskader generelt.
Møde: Nu har vi jo ikke haft rigtig vinter de sidste mange år, så derfor er der 
ikke blevet tænkt så meget på vores bobleanlæg, som skal holde isfrit omkring 
pælene i havnen. Men i år ville det give mening at få luft i vandet, hvilket 
desværre ikke er sket. I skrivende stund forventer vi at isen forsvinder i løbet af 
de næste få dage, og der er vist ikke sket de helt store skader, men vi skal 
fremadrettet have en klar plan for dette anlæg, og frostsikring generelt. Det skal
lægges ind som en opgave og rutine under Havneudvalget, og udføres af 
Arbejdsholdet. Hvis kompressoren skal have eftersyn, må dette rekvireres 
udefra.

4. Regnskab og budget.  
Møde: Indestående d.d. kr. 1.450.156,-
Derudover har en række medlemmer endnu ikke betalt deres kontingent og 
havneafgifter (sikke nu noget!), så vores tilgodehavende er kr. 61.739,-
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5. Eventuelt:
- Status vedr. projekt nye broer / havneudvidelse / uddybning

Steen orienterer.
Møde: Steen gennemgik en helt nytænkt plan for havnen. Et flot oplæg og et 
spændende projekt. Det vil nu blive ”finpudset”, og præsenteret på den 
kommende Generalforsamling.

- Mødeplan for 2. halvår 2021
Møde: Planen blev vedtaget, og vil blive offentliggjort i Lanternen og på 
hjemmesiden.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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