
Bestyrelsesmøde  17.05.2016
 

     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, 
                    Henning Hansen, Harald Jørgensen
  
Fraværende:, John Trolle

Referent: Jesper Norup

Dagsorden:

1. Spørgetid.

Ingen spørgsmål.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet

3. Siden sidst.

 Hjertestarter i drift og kursus i førstehjælp på lørdag. Kurset er fyldt op.
o Egon sørger for kaffe og kage

 Standerhejsning
o Et godt arrangement med mange medlemmer
o Bestyrelsen har - før standerhejsningen - undersøgt spørgsmålet om 

nedfrysning af pølser, og kan konstatere, at det var fuldt forsvarligt at 
anvende disse.

o Drøftelse af samarbejde mellem medlemmer og køkkenansvarlig.
o Stor søgning til kaffevognen fra Djurslands Bank

 Badebro
o Revideret tegning fra arkitekt modtaget.
o Modtaget tilbud fra firma på reppos + 76 meter badebro op til vejen -> ca. 1 

mio. inkl. moms.
o Promenade 3 m bred 1300 m langs vejen. Skønnes koster 10 mio. kr. !
o Etape 1: platform på badebroen + evt. sauna

 De følgende etaper dækker anlæg af badebro op til vejen og senere 
langs vejen.
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o Distriktsrådet arbejder videre med sagen. Nappedam Bådelaug fastholder, at
Bådelauget ikke vil skyde penge i projektet, men gerne vil samarbejde om 
det.

 Region Midtjylland

o Der er kommet nye regler, der gør, at Region Midtjylland nu er ansvarlig for 
at undersøge forurening på havnearealet. Tidshorisonten herfor er uklar.

 Container
o Ca 10 master er ikke rømmet. De flyttes til den anden container i løbet af 

ugen.
o Container er klar til kajakker lørdag morgen.

4. Regnskab og budget.

 +580 tusinde på kassekredit. Fint resultat.
 Der købes granitskærver til autocamper området.

5. Elforbrug på både. 

Drøftelse på baggrund af de udførte kontroller samt havnereglementes pkt. 8, der lyder 
således: ”På broerne og pladsen er der standere med lys og elstik. Sidstnævnte er 
beregnet til brug af let elektrisk værkstøj samt til opladning af batterier. Bådene må som 
hovedregel kun være tilsluttet et elstik når ejeren eller en anden ansvarig er til stede på 
havnearealet. Tilslutning af større udstyr samt vedvarende tilslutning til elstik må kun ske 
med tilladelse fra havnemyndigheden. I disse tilfælde skal der opsættes en bimåler – som 
lejes af Bådelauget – og der skal betales for forbruget af el.”

Drøftelse.

 Drøftelse af hvor intensiv og tæt reglementet skal følges.
 Der ligges fortsat op til månedlige inspektioner.

 Der laves informationsmateriale til Lanternen.

6. Videoovervågning og låsesystemer.

 Firma har givet tilbud på vidoeovervågning og låsesystemer.
o Video: Tilbud om 2 kameraer + HDD optager, + skilte: ca. 15000 kr. (uden 

nedgravning af kabler).

2



o Låsesystem: Fabrikat Siemen: 120.000 kr. System dækker del af havnen. 
Tænkes for dyrt.

 Jan kontakter FLID, Egå og Norsminde ift deres erfaringer med videoovervågning.

7. Status på nyt jolle- og kajakhus.

 Ansøgning om byggetilladelse er afsendt d.d.
 Dags dato er bestilt en landinspektør til opmåling

o Arkitekten har ikke nået at rette tegninger, så der er fremsendt lidt ældre 
tegninger med byggeansøgningen.

8. Eventuelt.

 Puls 8410
o Virkede OK sidste år.

o Vi giver lov hertil på samme vilkår som sidste år.

 Arkiv

o Villy har købt en printer som bruges til arkivet. Vi betaler regningen 
undtagelsesvist aht. arbejdet med arkivet.

 Kajak:

o 81 medlemmer

o 4 har ikke betalt kontingent endnu. Der følges op om en uge.

Næste møde den 16. juni, hvor næste halvårs møder fastlægges.

Særlige indsatsområder i 2016
        

Indsatsområde Tidsfrist
Anskaffelse af hjertestarter Indkøbt og modtaget
Placering af autocampere 15.maj 2016
Ny pladsmand, når den tid kommer Ingen  tidsfrist,  interesserede  bedes  henvende
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sig til Formand Henning Madsen
Undersøgelse vedr. betalingsautomat el. lign. Sommeren 2016
Nyt jolle- og kajakhus Følges løbende
Kampagne for nye og yngre medlemmer 2016
Elektronisk låsesystem, afklaring vedr. økonomi
og system

Sommeren 2016

Nye bagagevogne Indkøbt og modtaget

Emner til opfølgning

-Når havne afgiftskuverter skal fornyes skal der være:
 afkrydsningsfelt for autocampere.
 Felt for telefonnummer
( udformningen koordineres med Jytte Gyldenløve )

-Parkeringsplads for autocampere

-Byggeplads tavle for både på land ( ref. 18.01.16 )

-Betalingsmærkater for slæbested monteres på båd og bådtrailer.

Mødeplan for 1. halvår 2016

Bestyrelse:

Dato Møde Tidspunkt
16.06      2016 Bestyrelsesmøde 19:00

Aktivitetskalender:   ( Nappedam Bådelaugs store klubhus booket )

Dato Aktivitet tidspunkt
13.06    2016 Kajak Styrelsesmøde

03--04.09   2016 Århusbugtens LM klub
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