Nr. 167 41. årgang — september 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Nappedam Bådelaug
i klubhuset onsdag d. 23. november 2016 kl. 19,30
Dagsorden i henholdt til vedtægter:
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.

Fremlæggelse af budget for det kommende år.

5.

Fastlæggelse af kontingenter, havneafgifter samt pladshaverindskud.

6.

Valg til bestyrelsen:
Valg af kasserer:
På valg er: Jytte Gyldenløve
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Jesper Norup (ønsker ikke genvalg)
Harald Jørgensen (ønsker ikke genvalg)
Jan Uhrskov

7.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
På valg er:
Marianne Brenholdt
Peter Storm
Suppleant Birger Holmgaard

8.

Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen
i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt
indleverede forslag opslås i klubhuset inden generalforsamlingen.
Eventuelt.
Bl.a. åben drøftelse vedr. markering af Bådelaugets 50 års jubilæum i maj 2018 samt
orientering om visionsgruppens arbejde.

9.
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Aktivitetskalender 2016:
D. 05.09.

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 26.09.

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 29.09.

Visionsaften i klubhus. Fællesspisning kl. 18.00 - temamøde kl. 19.00-22.00.

D. 24.10.

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

D. 23.11.

kl. 19,30 Generalforsamling

D. 05.12.

kl. 19,00 Bestyrelsesmøde

HD’erne mødes 1. tirsdag i hver måned til hyggeligt samvær og starter op igen 6. september.
HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær og starter op igen
tirsdag d. 13. september.

HUSK HUSK HUSK
at melde adresse– og telefonnummerændringer til:
Kassereren Jytte Gyldenløve
mail: kasserer@nappedam.dkeller

tlf.nr. 2479 7306

Husk at holde øje med
opslagstavlen i klubhuset og hjemmeside,
hvor du finder de sidste nyheder. Der kan være vigtige oplysninger.
Bl. a. kan du læse referater fra bestyrelsesmøder,
og se, hvad der sker i klubhuset og på havnen.

www.nappedam.dk

Deadline for Lanternen 2016 - 2017
23. oktober 2016 afhentes i klubhus
22. januar 2017 udsendes
24. marts 2017 afhentes i klubhuset
25. august udsendes
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Velkommen til

Visionsaften i Nappedam
torsdag d. 29/9 2016
for alle medlemmer af klubben
Program
18.00-19.00 Spisning (se info nedenfor)
19.00-19.10
19.10-19.30
19.30-21.50
21.50-22.00

Velkomst og intro til aftenen
Oplæg fra Dansk Sejlunion ved Leon Träger
Vision 2030 debat
Afslutning og tak for i aften

Mød op og tag del i debatten om Fremtidens Nappedam:
Hvorfor skal vi diskutere Nappedams fremtid – det går jo rigtig godt?! Hvordan forestiller
og ønsker vi os, at havnen, bådelauget og dets afdelinger ser ud i 2030? Hvilke af klubbens værdier vil vi bringe med os ind i fremtiden – hvilke ønsker vi at tilføre? Hvor skal vi
lægge vores kræfter, og hvilke indsatser skal vi arbejde mere på? Hvordan kan vi videreudvikle Nappedam for at sikre, vi fortsat har en attraktiv og moderne klub – også for de
kommende generationer?
Disse spørgsmål og mange andre vil vi i fællesskab tage hul på og debattere denne aften
i arbejdet mod skabelsen af en fælles vision for Nappedam.
Leon Träger hjælper med at stykke en givende aften sammen og bidrager i sit oplæg
med et bud på, hvad DS ser som kommende udfordringer for sejlklubberne.
Hvis der er nogle udvalg i klubben, fx kapsejlads, fest m.v., der ønsker at arbejde med
deres specifikke område på aftenen, er det en oplagt mulighed.
OBS: Ønsker du at deltage i fællesspisning fra kl. 18.00-19.00, bedes du selv medbringe en mindre ret til den fælles buffet – drikkevarer kan medbringes eller købes i kiosken som vanligt. Deltager du i spisning, bedes du af hensyn til borddækning meddele
dette til Camilla Storm på mail: mariacamillastorm@ymail.com eller mobil (helst SMS): 22
67 93 43 senest tirsdag d. 27/9.
Vi håber på STOR opbakning fra hele klubben til denne spændende og vigtige aften i
Nappedam.
Bedste sejlerhilsner fra Visionsgruppen
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Bådoptagning 2016
Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd taget op:
lørdag den 29. oktober fra kl. 09.00
lørdag den 05. november fra kl. 09.00
lørdag den 12. november fra kl. 09.00
I klubhuset finder du tilmeldingslister for de enkelte dage. Skriv dig på listen for den dag, der passer dig bedst.
Der kan tages mellem 10-15 både op pr. dag.
For at undgå at bådvognsførerne skal få for meget ventetid imellem optagningerne, er det ikke
længere muligt selv at bestemme optagningstidspunktet. Vi begynder kl. 09.00 og bådene bliver
taget op i den rækkefølge, de står opført på listerne. Vi regner med ca. 3 både i timen, så regn
dig selv frem til, hvornår du skal op og kom i god tid.
Hvis du ønsker optagning udenfor ovenstående tidspunkter eller har spørgsmål til optagningen i
øvrigt, så kontakt
Jens Arne Tams
Peter Udsen

2195 1434
2422 2290

Afslutning for HAD Strik
D.

31. maj, som var den dejlig solskinsdag, sluttede sæsonen for de
hårdtarbejdende damer (HAD strik). Vi mødtes i klubhuset kl 13, hvor
der blev serveret smørrebrød. Snakken gik livligt, mens strikketøjet fik
lov til at hvile.
Der blev serveret kaffe og Greta havde en skøn hjemmebagt kage med
masser af nødder med.
Et par enkelte af damerne tog sig lige en tur i vandet, som var køligt,
men opfriskende.
Sæsonen starter op igen d. 13. september 2016 kl. 14, hvor vi skal på
besøg i Hadsten, garnforretningen…..

Næste strikkedag bliver d. 27. september kl. 14 i klubhuset og
fremover mødes vi d. 2. og 4. tirsdag i måneden.
Kagebageliste fremsendes via mail.
Husk alle damer, er du eller din mand medlem af Nappedam Bådelaug er du velkommen til at møde op.

PS. Til den, som har ’lånt’ vores nye pose kaffe mrk. STRIK, venligst
sørg for at vi har en ny pose senest d. 27. september 2016
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Det sker ikke for mig?
Gennem de senere år har der gennemsnitligt været 10 dødsfald om året i forbindelse med fritidssejlads og Forsvarets Redningscentral / Søværnets Operative Kommando har haft i størrelsesordenen ca. 400 assistancer om året til
lystsejlere.
Det sker ikke for mig tænker du måske, og det har du sandsynligvis ret i, for med omkring 400.000 fritidsfartøjer i
Danmark så er sandsynligheden for at du eller dine kommer ud for et alvorligt uheld heldigvis ikke ret stor.
Du må imidlertid ikke afskrive muligheden for at komme i statistikken med henvisning til, at det kun sker for berusede og urutinerede personer, for det er ikke tilfældet. I forbindelse med min tjeneste ved redningscentralen i Aarhus
har jeg desværre været vidne til mange uheld, herunder også en del der involverede fritidssejlere. Min erfaring fra
SOK er, at fatale ulykker sjældent skyldes en enkelt isoleret fejl. Derimod er sådanne ulykker ofte konsekvens af en
kæde af uheldige forhold som eksempelvis:
En motor går i stå - måske som følge af snavs i brændstoffet.
Båden lægger sig efterfølgende på tværs i søen og får derved voldsomme krængninger.
I forbindelse med at skipper makker med motoren mister han fodfæstet og ryger overbord.
Fordi CO2 patronen i skippers redningsvest sidder løs pumpes redningsvesten ikke automatisk op, og med det
tunge sejlertøj fyldt med vand er skipper ikke i stand til at komme op i båden igen, og han omkommer som
følge af drukning og/eller underafkøling.
Eksemplet er tænkt, men ingenlunde urealistisk. Jeg har desværre set flere ulykker der ligner ovenstående. Når
ulykkerne efterfølgende er blevet analyseret, har det stort set uden undtagelse vist sig, at udgangen var forårsaget
af flere på hinanden følgende uheldige omstændigheder.
For at forhindre, at et problem udvikler sig til en fatal ulykke handler det om at bryde kæden. I mit tænkte eksempel
kunne det være at båden havde haft en reservefremdrivning (en lille batteridrevet motor kunne måske have holdt
båden op i søen), der kunne også havde været sat et drivanker, og skipper kunne have anmodet om assistance alle forhold der kunne have forhindret at skipper var røget i vandet. Endeligt kunne det fatale udkomme af situationen være forhindret, hvis det sidste led i kæden (redningsvesten) havde fungeret som den skulle.
Der kan opstilles mange forskellige eksempler og i mange af disse vil redningsvesten være det sidste led i kæden.
Anvender man en automatisk redningsvest skal man være sikker på, at den virker, hvis der bliver brug for den. Alle
sejlere bør derfor jævnligt checke deres redningsvest:
Er blæren intakt?
Er terminen på smeltelegemet overskredet?
Er CO2 patronens segl intakt og er patronen fastspændt?
Virker lys /fløje/andre signalmidler på vesten?
Anvender du selvoppustelige veste, så bør du som minimum gennemfører ovennævnte check en gang om året. Du
kan naturligvis betale en forhandler for checket, men det er også en ting du nemt selv kan gøre (og dermed sparer
sig selv for en udgift på ca. 200 kr./vest).
Husk at redningsvesten er den sidste sikring i kæden, og at den er en stor hjælp til at sikre overlevelse - men absolut ingen garanti. Derfor bør vi som sejlere gennem forudseenhed og planlægning altid søge, at kæden brydes før
end personer ender i vandet. Hvad du bør forudse, hvordan du skal planlægge og hvorledes du bør udruste dit fartøj, handler naturligvis af mange forhold. Hvordan, hvornår, hvor og med hvem er i den forbindelse gode spørgsmål
at stille sig selv og sin besætning.
Jeg har tilladt mig at efterlade noget materiale om Sejlsikkert Kampagnen i klubhuset. Jeg håber at du finder interesse i materialet. Hvis du har spørgsmål om maritim sikkerhed, eller hvis du vil have instruktion i hvordan du checker dine redningsveste, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte mig.
Mick Nielsen
Sejl Sikkert Ambassadør
Tel.nr: 31521030
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Nyt betalingssystem for havnepenge.
Bådelauget har tilsluttet sig et nyt system for betaling af havnepenge. Det betyder, at vores gæster fremover kan betale med Visa/Dankort, Mastercard og andre almindelige betalingskort.
Betalingen foregår via en Harba-app, som man gratis kan downloade til sin smartphone. Her finder man på et kort, den havn man er kommet til, og trykker herefter ”Betal”.
Ens båds data (længde, bredde og dybgang) taster man ind en gang for alle når app-en downloades. Derved er prisen i den aktuelle havn allerede regnet ud, når man trykker betal.
Til slut skal man blot indtaste sit kortnummer.
App-en sender herefter en besked via SMS og mail til havnen om, at man har indbetalt havnepenge. Nemt og enkelt.
I Nappedam Lystbådehavn er dette tænkt som et supplement til den nuværende kuvertbetaling,
idet det jo ikke er alle, der har en smartphone, og da betaling for autocampere og slæbested
endnu ikke kan ske via Harba-appen.
Det er gratis for Bådelauget at benytte Harba-systemet.
Prøv allerede nu at downloade app-en og indtast data for din båd. I visse havne kan du også
bruge app-en til at reservere plads, men det er der ikke behov for i Nappedam.
Som nævnt er der tale om et nyt system. Indtil nu er der ca. 30 havne tilsluttet og det udbydernes
plan, at få systemet udbredt til havne i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. På sigt til endnu
flere.
Henning Madsen.
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Nyt jolle- og kajakhus.
Som bekendt blev det ved den ekstraordinære generalforsamling d. 17. marts 2016 besluttet at opføre et nyt jolle- og kajakhus på opfyldningen øst for de nuværende jollehuse.
Siden da er der sket følgende i sagen:
Landinspektørarbejde:
Landinspektørfirma Bjørn Christiansen har over sommeren opmålt og registreret det indvundne areal. Arealet udgør 667 m2,
hvorved Bådelaugets samlede areal nu udgør 16.123 m2.
Vi har således gjort Danmark 667 m2 større.
Landinspektørarbejdet er afsluttet bortset fra den endelige registrering i Geodatastyrelsen.
Samtidig med dette, har landinspektøren opdateret vores kort over havnen, bl.a. med broændringerne for enden af E-broen.
Byggetilladelse:
Ansøgning om byggetilladelse blev indsendt til Syddjurs Kommune i maj måned. Sammen med
ansøgningen indgik en ansøgning om dispensation fra lokalplanen for så vidt angår taghældning
og byggeri uden for byggefelterne. Begge forhold blev nævnt i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling – og kommunen havde på forhånd givet os en positiv tilkendegivelse
omkring dette.
Efter en 4 ugers klagefrist modtog vi d. 21. juni 2016 endelig landzonetilladelse og dispensation
som ønsket.
Selve byggetilladelsen måtte herefter afvente landinspektørarbejdet, men d. 30. august modtog
vi byggetilladelsen fra Syddjurs Kommune.
Byggeudvalget afholdt møde mandag d. 29 august for at planlægge byggestart og det videre forløb.
Byggeriet er nu sat i gang – i første omgang med rydning af arealet samt støbning af sokler og
øvrigt jordarbejde.
Henning Madsen.
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Standerhejsning på Nappedam
D. 7. maj 2016 blev standeren sat ved klubhuset, hvilket
blev gjort af Harald Jørgensen og Jens Arne Tams,
samt ved jolle– og kajakafdelingen.

Solen skinnede
fra en næsten
skyfri himmel.

Der blev sunget, og formanden fortalte om vinterens arbejder, og
ønskede alle en god sejlsæson.

Foto:

Marianne Brenholdt
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Foto: Marianne Brenholdt
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Freja
”Da

skal der blive båt”

Nalle, jeg vil gerne bygge en båd – Kender du et sted jeg
kan stå? Det var sensommeren 2014 og jeg var lige flyttet til Norge for at læse friluftsliv. Der skulle gå godt et år
før Nalle, der for
øvrigt er svensker i norsk eksil,
og siden 70’erne
har undervist i
friluftsliv på Høgskolen i Telemark, meldte tilbage.
”Sebastian, skal vi bygge båt?” ”Ja!” svarede jeg frejdigt.
”Da skal der blive båt, vi kan stå hos meg”. Min ven Jon
Kristian var også med og i hans fravær blev en 5-6 veninder det også…
Freja, som hun senere blev døbt kom således til verden i
et lille værksted op ad fjeldsiden med udsigt over de norske fjelde og en stor sø omringet af fyr og birk. Nu skal
du høre hvordan vi byggede den.
Freja er en norsk traditionsbåd af typen ”Strandebarmer”
fra vestkysten og bygget af fyrtræ på en egetræskøl med
årekeipe ligeledes i eg. Roret af birketræ, for det var traditionen. Den kan ros med tre årepar eller sejles med
sprisejl.
Kølen saves og hugges til med økse af emner med den rette krumning
til for og agerstævn og samles således af 5 stykker og samles med
kobbersøm i et skråt overlap. Båden har seks bord af vellagret norsk
fyr, der tvinges på plads med
bådskruetvinger og om nødvendigt lægges i blød i vandbad. De enkelte bord samles
med kobbernitter og med tjære og uldtråd mellem overlappet..
Der er meget arbejde forbundet med at passe de enkelte
bord til og det
sker med økse og afslutningsvis med høvl. Jeg er stadig
begejstret for hvor nøjagtigt en velslebet økse kunne bruges i træets tilvirken. En sand fornøjelse.
Spanterne er alle lavet i fyrretræ fundet i lokale skove for
at have den rette krumning for båden. Det har været flere
dage i fjeldet på ski den vinter for at finde de helt rigtige
stykker træ og slæbe dem ud.
Fortsætter….
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Fortsat…
Sidenhen kom ræling og årekeipe på samt tofter – sæder – og dørk. Efter adskillige lag tjære og linolie var
hun klar til søsætning og tiden blev brugt på at lave åre
og mast. En lille køretur fra Norge til Nappedam og søsætningen fandt sted Sankt Hans aften. Hun flyder! Lad
mig her rette en tak til de, der hjalp med hendes tilblivelse og søsætning. Det var en stor hjælp. Hele projektet
var en personlig læring om ikke at gøre tingene perfekt,
men godt nok.

Tekst og foto: Sebastian
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Grisefest på Nappedam .
Fredag d. 19. august var der hyggeligt samvær i klubhuset. Den røde løber var rullet ud, mange glade mennesker var mødt op. Vi fik dejlig mad og drikke, god musik
og dans. Der var lotteri og flere fik en gang motorolie eller andet godt til båden

Præmierne blev delt
ud af en yndig, men må
ske lidt mandhaftig kvinde.

Der blev hygget og
snakket og ingen gik
vist sultne fra festen.
Tak til festudvalget for
et fint arrangement.

Foto & tekst MB
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Overvågningsanlæg.
Som følge af flere tilfælde af hærværk på biler og både,
samt indbrud i både, har bestyrelsen besluttet at få etableret et overvågningsanlæg på havnen.
Det betyder, at der opsættes et antal kameraer, som døgnet rundt registrerer, hvad der foregår.
Vi håber, at dette tiltag kan afhjælpe, de problemer, der har
været.
Anlægget monteres snarest muligt – er måske allerede monteret når du læser dette.
Henning Madsen.

DEN BARSKE SEJLADS FOR SKIPPER OG BESÆTNING.
Hvert forår imødeses indhold og underholdning, når dagen for LØVSPRINGSTUREN afvikles i
Klubbens lokale.
Mange af deltagerne har været på køretur gennem den grønne skov, og andre har travlt i køkkenet med at lave lagkager eller pynte op.
Gennem mange år har de samme personer ydet en stor indsats, for alt skulle være klar til at
modtage gæsterne. Dagen krævede mange forberedelser.
Når Knud og jeg havde nattevagt i klubhuset, gik der mange timer med at finde oplevelser eller
beretninger, så gæsterne kunne få lidt latter, ligesom der også skulle synges.
Jeg skulle gøre mig umage med at oplyse gæsterne om, hvad der er sket siden sidste år, og det
krævede små forberedelser. Knud derimod fandt ofte små oplevelser i forbindelse med klargøring eller søsætning:

ÅRETS STØRSTE SEJLTUR MED BEKYMRINGER.
Vi var langt henne i forberedelserne; båden var helt klar til at komme i vandet. - for at være på
den sikre side, kørte jeg til ESSO og fik tanket op. Nu var tiden kommet for den første sejlads,
skønt det blæste ret kraftigt. - Det var en fredag, og ret mange var på havnen for også at gøre
deres både klar. - Ved 14 tiden sejlede vi ud kun på motor. Bølgerne blev ret kraftige, men vi
ville også ca. 2 timer efter vende om. Pludselig standsede motoren, og vi kom til at ligge stille.
KNUD råbte jeg, kast anker. - Vi lå stille og prøvede at finde årsagen til uheldet. Pludselig opdagede vi begge, at benzintanken var tom....nogle havde simpelt hen tømt tanken
inden vi sejlede ud. - hvad skulle vi gøre? Heldigvis havde vi en telefon om bord, og med den
kom vi i kontakt med Lauge, som lovede at hente os. - Der ville gå lidt ventetid inden han kom i
sin motorbåd...men Knud trøstede mig: Skaden er stor, for vi har ingen øl med!!! Vi blev naturligvis modtaget med latter af alle i havnen, ikke mindst fra Peter, for alle havde hørt om sejladsen.
Beretningen morede alle i klubhuset ved kaffebordet.
Willy Ovesen.
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Jollestævne i Nappedam d. 27.—28. august 2016

Sidste weekend i august dannede Kalø Vig atter
rammen om en fantastisk ungdomssejlerweekend, da Nappedam Jolleafdeling og
Kaløvig Bådelaug i fællesskab stod for Djurslands Bank Cup 2016. Sensommeren viste sig fra
sin bedste side, og ikke mindre end 110 sejlere
var på vandet, fordelt på ca. 55 A optimister, 45 B
og C optimister inklusive Nappedams egne sejlere, plus et par håndfulde Zoom'er og Feva'er.

Lørdagen bød på klassisk 3-kant bane, mens
søndagen bød på langturssejlads. På den lange
tur rundt om Rønnen lykkedes det Nappedams
sejlere at få tre sejlere med blandt de ti hurtigste,
på hhv en flot 2., 4. og 6. plads - tillykke !

Kaløvig Bådelaug stod for afviklingen af A optimist
-sejladsen, mens Nappedam Jolleafdeling stod for
afviklingen af B- og C-sejladserne samt alt på
land. Weekenden supplerede Jolleafdelingens økonomi, og det
hele har kun kunnet lade sig gøre takket være den store og flotte indsats og opbakning fra trænergruppen og forældregruppen.
Tekst: Lars Keller
Foto: Harald Jørgensen og Henning Madsen
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H.D. eftersommer 2016
Så er vi klar til at gå starte igen efter en sommer der lod
vente lidt på sig. Første gang vi mødes vil være tirsdag formiddag den 6. september.
Derefter følgende tirsdage, nemlig den 4. oktober , 1. november og 6. december.
Der vil som altid være kaffe på kanden fra kl. 09,30, og vi
starter mønstring kl. 10.00.
Der er som sædvanlig ingen program for formiddagen, ud
over det hyggelige samvær, hvor vi drøfter lidt om, hvad vi
så vil hen over det næste halve årstid.
Lødige forslag af enhver art er velkommen, så vi, som i de tidligere år, kan få nogle gode og hyggelige besøg på nogle interessante virksomheder, museer, eller hvad vi nu kan finde på.
Vi har nogle få forslag, vi ikke har benyttet os af, kom med nogle input, så snakker vi om det.
Om ikke andet må der være nogle sommerferie ture, der kan berettes om, og medbringes billeder og evt. kort fra.
Er du forhindret den 6. september men har lyst, så vi mødes den første tirsdag i måneden kl.
09,30, sådan cirka. Se hjemmeside og opslagstavle for opdateringer.
Mød op og hyg dig, husk der er ingen mødepligt eller fast dagsorden udover fælles hyggeligt
uforpligtende samvær, hvor vi laver det, vi selv finder på.
For nye ældre medlemmer så husk, er du efterlønner eller pensionist, så er du velkommen til at
møde op til vores uformelle hygge tirsdage, det
kræver kun at du er medlem, og du møder op.
På snarlig gensyn
Harald
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Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam
Jørgen Dam Knudsen

E - 20

Bo Forslund Jensen

E - 29

Anne Kirketerp

C - 46

Søren Simonsen

C - 07

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber I må få
mange gode oplevelser i klubben og på vandet.

”Velkommen hjem fra sejlerferie har du har haft en god tur. ”
Jo tak, bort set fra at selvstyren gik i ”udu”, at
toilettet begyndte at vippe og nødtørftig måtte
repareres, at der gik et kugleleje i min cykel, at navigatoren gik i ”blå skærm” og at storsejlet
blæste ud af hulkelen i 10-12 s/m luft ved Tunø-kukkeren ,
ja, så havde vi da en herlig tur rundt om Fyn.
Vi var i Mårup på Samsø, Kerteminde, Svendborg, Fåborg,
Falsled, som er en rigtig hyggelig havn, lidt som Nappedam,
Kongebrogården, Brejning, som også er rigtig fin lystbådehavn og sluttede på Tunø.
Vi besøgte Johannes Larsens museum, Fåborg museum,
Clay museum i Middelfart, og besøgte mange dejlige spisesteder, havde nogle gode gå– og cykelture, men oplevelsen:
Bridgewalkning på Lillebæltsbroen” var nok den bedste. I et
fantastisk fint vejr 60 m oppe kunne vi se til Juelsminde og
Endelave, mærke togenes svage rysten i broen, høre fortællingen om broens tilblivelse og Middelfart og Fredericias historie, fortalt af professionelle og dygtige guider. En oplevelse, som I bør unde jer selv. Vær opmærksom på, at det er en
god ide at bestille plads i god tid over nettet og husk at tag
en tidlig tur, for der er 0-tolorence, når det gælder alkohol.
Så alt i alt har vi haft en dejlig ferie, og så skidt med alle
skavankerne.
Foto og tekst: Marianne Brenholdt
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Åstrupvej 68A, 8541 Skødstrup
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Nappedam Bådelaug, Molsvej 33, 8810 Rønde, tlf. 2058 8485, www.nappedam.dk
Bestyrelsen:
Formand

Henning Madsen formand@nappedam.dk

2937 1849

Næstformand Henning Hansen

henning_hansen@mail.dk

2148 6064

Kasserer

kasserer@nappedam.dk

2479 7306

Sekretær

Jytte Gyldenløve
John Trolle

trolle.x102@gmail.com

2460 9607

Harald Jørgensen

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Jan Uhrskov

janu@gfforsikring.dk

2557 2002

Jesper Norup

jespernorup@hotmail.com

2920 8424

Køkkenansvarlig:

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Pladsmænd:

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Jens Arne Tams

jatams51@gmail.com

2195 1434

pladssalg@nappedam.dk

2052 1341

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Anders Andersen

vibe32d@gmail.com

6154 5874

Peter Udsen

peter.udsen@mail.dk

2422 2290

Per Hansen

ap.hansen@hotmail.dk

9137 6761

Egon Sørensen

es599@hotmail.com

2025 5023

Suppleant/

Pladssalg/leje: Harald Jørgensen
Optagning/isætning:

Havneudvalg:
Formand

Bjarne Østergaard bjoedk@gmail.com

2146 6754

Jens Arne Tams

jatams51@gmail.com

2195 1434

henning _hansen@mail.dk

2148 6064

Miljøkoordinator: Henning

Hansen

Jolleudvalg:
Formand

Lars Nørgård Bjørn jolleafdelingen@gmail.com

4254 1440

Kasserer

Ingrid Rønne

8637 2595

roenne.foelle@mail.dk
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Sejlerskole:
Kontaktperson & træner Bjarne

Træner

Sandgaard annevang@mail.dk

Jørn Nielsen

jorn.ostergaard@gmail.com

5126 4738
8637 1490

Kapsejlads:
Formand

Lars Forsom

sejler.lars@yahoo.dk

3031 7515

Kasserer

Rene Hansen

vi3@os.dk

2886 6322

Baneansvarlig

Christian Jacobsen chrskum@gmail.com

2046 2079

Klubmåler

Per Petersen

perp@lincofood.com

2260 1459

Diverse

Ole Madsen

om_roende@hotmail.com

2789 2478

Kajakudvalg:
Formand

Anne-Mette Jørgensen formand@nappedamkajak.dk

2926 5414

Kasserer

Aase Hansen

kasserer@nappedamkajak.dk

6177 2488

Web

Jesper Norup

web@nappedamkajak.dk

2920 8424

es599@hotmail.com

2025 5023

Køkkenansvarlig Egon Sørensen

Aktivitets– og Festudvalg:
Dorthe & Kjeld Petersen

k-pet@hotmail.dk

2887 1699

Tina og Brian Nielsen

Tina.nielsen.smc@gmali.com

6177 0530

Web-master :

Henning Buddig

henning@thors-web.dk

3025 9822

Lanternen:

Marianne Brenholdt

mariannebrenholdt@gmail.com 6049 8786
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Afs. Nappedam Bådelaug
Molsvej 33
8410 Rønde

Mageligheden længe leve
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