
Bestyrelsesmøde
22. 03. 2021
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: 

Referent: Peter Storm

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

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Der er aftalt Dialogmøde med Pladsmændene, Jens og Bent, kl. 19.
Vi mødes i Klubhuset.
Møde: Vi bød Bent velkommen som ny pladsmand, og glæder os til samarbejdet. 
Derudover gennemgik vi deres arbejdsopgaver, havnens materiel m.v. Mødet varede
en time.

2. Orientering fra formanden.
Havnen har parkeringsproblemer (mangler plads), og det er både om vinteren, og på
varme sommerdage. Bestyrelsen, og et lille udvalg, vil prøve at finde løsninger,
og i den forbindelse har vi også fokus på området udenfor bommen (se nedenfor).

Henning og Harald er færdige med at renovere den store badebro ved molen. Et 
rigtig flot resultat, og mange tak for det. Broen blev officiel indviet i lørdags af et par 
vinterbadere, som bød de to bygmestre på et glas vin. Tak.

Kommunen har åbnet for en pulje midler, hvor de valgte foreninger hver får kr. 
10.000 for at rense en kyststrækning. I 2018 deltog vores ungdomsafdeling sammen
med en række seniorer i dette projekt, og vi håber at vi også i år kan komme i 
betragtning. Vi har indsendt ansøgning, og får svar efter Påske.

Renoveringen af ”Det Lille Klubhus” er ved at være slut. Der er et ønske om nye 
borde og stole, se nedenfor. Dette klubhus, og de toiletter der er i bygningen, kan 
benyttes af alle havnens medlemmer som har købt en digital nøgle.

Der arbejdes ihærdigt og dygtigt med at færdiggøre den nye signalmast.
Det bliver fint når vi den 1. maj hejser en ny stander til tops.
Tak til ”masteholdet”.

Jolleafdelingen starter deres aktiviteter den 10. april, og det bliver dejligt at se de 
unge på vandet igen. 
Kajak flydebroen lægges ud i slutningen af marts, og jollernes inden deres opstart.
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3. Mødets emner:
- Kajakafdelinger har et ønske om nye borde og stole til ”Det Lille Klubhus”

En udgift på kr. 20.000.
Møde: Klubkassen betaler. Vi må jo også alle bruge lokalet.

- Henvendelse fra Syddjurs kommune om samarbejde på tværs af diverse 
foreninger, lystbådehavne m.fl.
Møde: Peter Storm har besvaret deres henvendelse, og orienteret om forholdene
i Nappedam. Vi ser hvad der kommer af udmeldinger fra kommunen, og følger 
situationen.

- Problemer med vore digitale nøgler?
Møde: En del vinterbadere har ikke opdateret deres nøgler, og vi vil forhøre i 
Vinterbadeklubben om de fortsat er medlem.
Derudover har vi haft problemer med nogle låse i Jolle- og kajakhuset, og har det 
antagelig fortsat. Vi følger snarest muligt op på sagen.

- Et medlem foreslår at vi omgående ophører med at bruge kemikalier til 
bekæmpelse af ukrudt.
Møde: Vi sprøjter selektivt mod ukrudt med et godkendt produkt et par gange 
om året. Hverken bestyrelsen eller havnens miljøansvarlige ser noget problem 
heri, og det giver under ingen omstændigheder problemer for grundvandet. 
Vores alternativ er håndkraft med rive og hakkejern, og det vil være meget 
tidskrævende/dyrt. Ukrudt brænding er også tidskrævende samt miljøbelastende 
og giver stor risiko for ildspåsættelse, så det er næppe vejen. Endelig kan vi jo 
vælge at lade det hele gro til, men det vil bestemt ikke pynte på området. 

- Vinterbadernes rengøring af toiletterne ved jollehuset
Møde: Vi har aftalt at vinterbaderne skal holde de to toiletter ved jollehuset rene
i vinterhalvåret. På grund af Corona har vinterbadernes sauna været lukket siden
midt december, hvorfor den ugentlige rengøring er ”svipset” for dem. Som følge 
heraf låste vi kortvarigt toiletterne af, men de er nu genåbnet, og havnens 
eksterne rengøringsfirma holder dem rene.

4. Regnskab og budget.  Indestående på havnens konti kr. 1.325.813,- og ingen 
restancer. Alle har betalt.

5. Eventuelt:
- DGI har lavet en ”skabelon” til en hjemmeside / webside som er mere bruger 

venlig end vores nuværende, ligesom IPads og Tablets også vil kunne bruges. 
Endvidere vil vores app ”Min forening” også blive linket til hjemmesiden.
Bestyrelsen (Steen og Henning) vil i løbet af året / kommende vinter se på vores 
konkrete muligheder og udfordringer.

- Der kommer løbende nye udmeldinger om Corona situationen og diverse 
restriktioner fra regeringen, som straks derefter bliver fulgt op af Dansk 
Sejlunion. Vi følger nøje med, og vil gøre vores bedste for at efterleve diverse 
påbud og forbud. Det samme håber vi at havnens medlemmer vil gøre, og at 
forholdene snart giver os mulighed for at samles igen. Vi har bl.a. en 
Standerhejsning og en Generalforsamling på programmet her i foråret. Hold øje 
med hjemmesiden.

- Der har i løbet af vinteren været parkeringsproblemer omkring kajakhuset. Det 
sker navnlig når vejret er godt i weekends. Så dukker der mange vinterbadere 
op, og samtidig en del kajakroer, og ikke alle kan holde lige ved kajakhuset. 
Mange, navnlig vinterbadere, holder også udenfor bommen.
På varme sommerdage er der også trængsel på hele havneområdet. Bestyrelsen 
er meget opmærksom på problemerne, og vil undersøge hvad vi har af 
muligheder, men de er reelt set ikke ret mange.
Tinglyste deklarationer, og dem kan vi meget vanskeligt ”pille” ved, siger, at vi 
ikke må inddrage noget af græsplænen ved kajakhuset til parkeringsplads. Vi må
heller ikke fjerne den beplantning der er fra kajakhuset og op mod bommen, og 
endelig, så må der overhovedet ikke parkeres udenfor bommen!
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Dette område har de seneste år været flittigt brugt som parkeringsplads, navnlig 
i vinter halvåret, og jorden er kørt helt ”op”. Området skal friholdes for parkerede
biler, hvilket navnlig er et spørgsmål om sikkerhed, og vi vil så hurtigt det er os 
muligt reetablere området med græs, og gøre det umuligt for biler at komme ind 
på området. Vi er i kontakt med kommunen om hvordan vi, på en sikker og god 
samt pæn måde, kan lukke området for trafik.

NB. Måske vi også skal have en ny, og mere bruger venlig, bom!

En tinglyst deklaration siger også at offentligheden skal have adgang til stranden
mod vest samt til den gamle stenmole og eventuel badebro, og at der er offentlig
parkering på havnen, samt adgang til toiletter. Vi får årligt et tilskud fra 
kommunen for at stille disse faciliteter til rådighed, hvilket vi er forpligtet til.

Vores bedste mulighed er derfor at ”pakke” de parkerede biler bedst muligt, ved 
at lave båse, forhindringer og anvisninger. Vi ser på det.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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