
Bestyrelsesmøde
11. 01. 2021

     
 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: 

Referent: Anne Birthe & Peter Storm

På grund af skærpede Corona restriktioner kan mødet ikke afholdes fysisk. Bestyrelsen vil over
de næste dage lave ”Ping-Pong” på mails, og et referat vil være klar i løbet af næste uge.

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Jens Thomsen (Pladsmand) kommer og deltager i en drøftelse af situationen, når 
hans makker Jens Arne stopper, med udgang af februar.
Møde: Se nedenfor

2. Orientering fra formanden.
Corona situationen ændrer fortsat vores hverdag, og jeg håber at vi alle slipper for 
lange sygeforløb, og at vi kan nøjes med de begrænsninger i vores frihed, som 
situationen bevirker. Hold øje med hjemmesiden!

Der er sat et par nye små gule skilte op. Det ene advarer om glatte broer, så gå 
forsigtigt. Det andet minder os om at lukke og låse bommen når du er den sidste der
forlader havnen. Vi har jo fastboer på havnen, så deres biler kan være der. Hvis du 
er i tvivl om du er den sidste, så luk og lås. 

Arbejdsholdet har trukket jolleafdelingens flydebro op i slæbestedet, og vi må 
desværre konstatere at den har set bedre tider. Bestyrelsen vil sammen med 
Havneudvalget vurdere situationen, men en flydebro vil vi givet vis have på plads til 
foråret.

Arbejdsholdet er også i gang med at skrotte det gamle ramslag, som er nedslidt, og
som vi vurderer at vi ikke fremadrettet vil anvende. Havneudvalget ønsker i den 
forbindelse at anskaffe en god trailer til Bådelauget, så affald kan bortkøres. Indtil 
nu er det forskellige medlemmers personlige trailere der har været brugt. Udgiften 
til ny trailer er ca. kr. 6.500,- som iværksættes.

Vores gode kasserer Jytte blev 70 år den 9. januar. Stort tillykke, og tak for din store
indsats i Nappedam.
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3. Mødets emner:
- Status vedr. Corona situationen i relation til Nappedam

Møde: Nye restriktioner giver yderlige begrænsninger, hvilket vi må respektere. 
Hold øje med hjemmesiden, hvor vi vil informere, når der kommer nyt.

- Ny Pladsmand
Møde: Et lille udvalg bestående af Jens Thomsen, Bjarne Knudsen og Peter 
Storm, vil prøve at finde en ny Pladsmand i løbet af de næste par måneder.
De har aftalt at mødes den 13. januar.

- Generalforsamling i Dansk Sejlunion
Møde: Dansk Sejlunion har indkaldt til Generalforsamling i Odense den 20. marts
2021. Nappedam vil ikke være repræsenteret.

- Status vedr. direkte kommunikation via ”Min forening” 
Møde: 
Vi har i dag 101 medlemmer der har meldt sig til Nappedam Min Forening.

Vidste du at du allerede nu kan chatte (skrive sammen) med andre medlemmer 
eller grupper af medlemmer i app ‘en

1. Du skal bare trykke på chat nederst midt for 
2. Tryk start ny samtale, herefter kan du vælge en gruppe, 1 eller personer du 
    vil skrive med.     

    3. Skriv din besked og tryk Send, du har også mulighed for at sende billeder.

I den kommende tid vil der blive opsat gruppeledere for f.eks. Kapsejlads, 
arbejdshold, kajak osv. som vil have mulighed for at oprette aktiviteter som i kan
se i aktivitetslisten, vi håber snart det bliver muligt at holde et lille introkursus så
alle afdelinger kan komme i gang med at bruge det.     
Husk at opdatere dine oplysninger i app ‘en hvis du skifter e-mailadresse, 
telefonnummer eller bådplads.

- Revision af affaldsplan
Møde: Miljøministeriet har bedt os om at revidere/opdatere vores affaldsplan i 
løbet af foråret. Havnens Sikkerheds- og Miljøkoordinator Henning Madsen vil 
tage sig af den opgave. Tak for det.

- Vores udsatte Generalforsamling?
Møde: Vi håber at kunne afholde den, fra november måned, udsatte 
Generalforsamling onsdag den 28. april 2021 kl. 19 i Rønde Idrætscenter.
Vi regner med at der skal ske tilmelding, hvis man ønsker at deltage. Vi må se
hvordan Corona situationen udvikler sig.
Mere herom på Hjemmesiden i løbet af februar, og i forårsnummeret af 
Lanternen.

4. Regnskab og budget.  
Møde: Indestående på konti kr. 758.600,-

5. Eventuelt:
Fornyelse af Bådelaugets alkoholbevilling.
Møde: For at vi må sælge øl og vin i Klubhuset skal vi have en alkoholbevilling. Det 
er nu 8 år siden vi fik den sidste, som nu skal fornyes inden den 14. marts.
Det er meget omstændigt, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer skal indsende foto 
legitimation, samt underskrive blanket, og regnskab m.m. skal indsendes til Politiet.
Og det må vi så få gjort.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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