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Nr. 168  41. årgang — oktober 2016   

 

Efterår i Nappedam 
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Aktivitetskalender 2016: 

 

D. 14.11.           kl. 19,00   Klubhuset—en snak og tryghed og sikkerhed , se omtale s. 7 

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 i vinterhalvåret frem til maj. Se nær-
mere om arrangementer på hjemmesiden: www.nappedam.dk 

HAD’erne (hårdtarbejdende damer) mødes 2. og 4. tirsdag til hyggeligt samvær i vinterhalvåret 
frem til maj.

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 2017 

20. januar 2017 udsendes 

24. marts 2017 afhentes i klubhuset 

25. august udsendes 

20. oktober afhentes i klubhuset 
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Husk 

generalforsamlingen 

onsdag den 23. november 2016  

kl. 19,30 

i 

klubhuset 

Velkommen til nye pladsbrugere i Nappedam. 

 

 

 Leif Rønfeldt på C - 23 

 

Vi byder jer velkommen til Nappedam, og håber i 
må få mange gode oplevelser i klubben og på  
vandet. 
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Ændringer vedrørende ejet eller lejet bådplads i 2017. 

 

Til pladsejere. 

 

Har du haft udlejet din plads indeværende år, og selv ønsker at benytte pladsen i 2017, skal du 
kontakte mig senest 15. december d. å. -  gerne før. 

 

Hører jeg ikke noget, vil udleje af plads ske igen som i indeværende år. 

 

Ønsker du at udleje din plads i 2017, bedes dette meddelt inden 15. december d. å.  

Du slipper således for havneafgift for 2017 såfremt pladsen kan udlejes.. 

 

Husk at udlejning af plads altid gælder for et kalenderår, og vil fortsætte til andet er aftalt. 

 

Til lejere. 

 

Ønsker du ikke, at fortsætte dit lejemål, bedes du meddele dette snarest og senest 15. decem-
ber. 

 

Ønsker du at fortsætte lejemål, skal du ikke foretage dig noget. Vi vil så vidt det er muligt anvise 
samme plads som tidligere, men i enkelte tilfælde er dette ikke muligt. Pladsændring vil fremgå 
af tavle i forgang, der vil være ført ajour ved udsendelse af opkrævninger og til isætning. 

 

Vær opmærksom på, at et lejeaftalen altid gælder 1 kalenderår. 

 

Ejere og lejere må ikke selv udlåne/udleje deres plads. 

 

Husk ved anskaffelse af anden båd, at kontrollere, om den må være på pladsen. Der skal være 
40 cm. til fendere i bredde, og ligeledes skal båden være inden for bagpæle. For eks må en båd 
på en 3,5 m. plads være 3,10 m. i bredde 

 

Kontakt mig helst på  pladssalg@nappedam.dk  

 

 

 

Lejere som ønsker køb af plads bedes orientere mig om dette, så jeg er sikker på, at min liste er 
korrekt, og jeg ikke ulejliger nogen lejere med tilbud om køb hvis de ikke ønsker dette. 

 

Så hvis du ønsker at ændre leje til eje når muligheden viser sig , så send en mail til plads-
salg@nappedam.dk. 

 

Tak. 
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Visionsaften på Nappedam d. 29.9.16 

                      Vision 2030 

Godt 30 veloplagte Nappedam-medlemmer lagde vejen 

forbi klubhuset den sidste torsdag aften i september for at 

debattere Bådelauget og dets fremtid. En god blanding af 

sejlbåds-, motorbåds- og kajaksejlere var klar til at snakke 

sammen om vores dejlige, fælles havn – det var skønt at 

se.  

Desværre havde ingen tid til at være med til fællesspisning in-
den, men da Mads Holmen bød velkommen kl. 19.00 og åb-
nende aftenens program med at fortælle om baggrunden for sin ide med visionsgruppen og 
gruppens arbejde frem til denne aften, var der god stemning og flot fyldt op omkring bordene. 

Leon Träger fra Dansk Sejlunion var indbudt som oplægshol-
der, og han lagde ud med at fortælle spændende og informa-
tivt om de danske havne og bådelaugs tilstand, styrker og ud-
fordringer anno 2016. Mange interessante pointer kom frem 
og gav stof til eftertanke og den videre debat. Leon gav også 
tydeligt udtryk for, at han var imponeret over, hvor velfunge-
rende vores lille bådelaugs organisation er, og særligt graden 
af medlemmernes frivillighed og engagement fik stor ros med 
på vejen.  

Vi HAR da også en fantastisk havn og organisation, og det er jo netop dette vi med visionsarbej-
det ønsker at værne om og videreudvikle på, så Nappedam også i fremtiden kan bæres videre 
som den perle, den er.  

Dette skinnede også tydeligt igennem i den videre debat, hvor 
de fremmødte medlemmer – efter en kop kaffe og et stykke 
kage – engageret og konstruktivt diskuterede et væld af ideer 
og scenarier, der poppede op i snakken omkring bordene. Ca-
milla Storm førte debatten i tre runder, hvor deltagerne skifte-
de grupper undervejs, så alle kom til at snakke på kryds og 
tværs om hver af de tre udvalgte søjler: ”Fællesskab og med-
lemsfremgang”, ”Aktiviteter, PR og lokal forankring” samt 
”Miljø, fysiske rammer og økonomi”. Alle de mange, gode ide-
er blev noteret på gule ”post-its” og samlet på store plancher, 
der siden er blevet samlet og skrevet ind i referatet for mødet. 

 Hele referatet af visionsmødet er givet videre til bestyrelsen 
og samtidig lagt op på Nappedams hjemmeside, hvor I alle 
kan læse det. I er meget velkomne til at komme med kom-
mentarer eller nye forslag til enten bestyrelsen eller visionsud-
valget eller til at arbejde videre med noget af det fremkomne – 
måske hen imod generalforsamlingen i november… 

En stor TAK skal rettes til alle jer, der mødte op på visionsaf-
tenen og var med til at gøre debatten levende og interessant. 
Det var en GOD aften!    

   Af: Camilla Storm på vegne af Visionsudvalget 
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Nyt fra Nappedam Kajak: 

Uddrag af: 

 Nyhedsbrev oktober 2016  

Byggeri  

I sidste nyhedsbrev var opstart af byggeriet BREAKING 

NEWS. Der er siden sidst sket en masse, så soklen nu 
står færdig og gulvet er støbt. Ca. 40 medlemmer har indtil 
videre deltaget i arbejdet, og det har været en fornøjelse at 
opleve så stor opbakning og så godt et arbejdsfællesskab. 
Der ligger mange arbejdstimer endnu, så der er fortsat 
brug for alle hænder.  

Tilmelding i skemaet på hjemmesiden og opslag på Forum 
og Facebook ser ud til at fungere, så vi 
fortsætter med den model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mere på hjemmesiden:  

www.nappedamkajak.dk         

Bådoptagning 2016 

 

Følgende dage vil der være mulighed for at få din båd taget op: 
      

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 pas-
ser 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     2195 1434 

Peter Udsen           2422 2290 
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Indbydelse til en aften i klubhuset den 14. nov. kl. 19.00. 

 

Både mænd og koner, singler - ung som gammel – sejlere og 
motorbåds sejlere, med forskellige forudsætninger 

 

en aften hvor vi snakker om sikkerhed og tryghed 

 

hvad gør vi hvis uheldet er ude i havnen eller på vandet 

tilskadekomst 

uheld 

sygdom 

black out 

panik 

m.m. 

 

hvordan undgås uheld 

hvordan afhjælpes ovenstående 

hvordan skaffes hjælp 

hvordan kommer vi i havn 

 

 

Vi får hjælp af Tom Christiansen fra Egå.  

Han vil sammen med os sætte fokus på de problematikker, vi i fællesskab kommer 
frem til. 

 

Vi tænker os en aften med teoretisk snak om tingene  

samt en eller flere dage i foråret hvor 
vi øver os i: 

- mand overbord,   

- sejlads ind og ud af havn 

- tilkalde hjælp 

- livreddende førstehjælp 

 

Vil du vide mere og melde dig til, så henvend dig til Aase 

på: 61672658 eller aap.lading@dlgmail.dk 

senest den 6. november 
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Hyggeligt foredrag hos HD’erne 

 

Vilhelms tur med Loa. 

 

Tirsdag den 4. oktober havde H.D. deres månedlige formiddags 
træf med kaffe på kanden og hyggesnak. Denne tirsdag fortalte 
Vilhelm levende og spændende om sin tur med Loa tværs over 
Biscayen til Ålborg. 

Vilhelm tog sammen med andre besætningsmedlemmer flyveren 
til Lisabon og påmønstrede her. 

Vilhelm krydrede sin beretning med billeder fra turen, og hvad der 
var af oplevelse, såsom søsyge, besøg af en helikopter, der brug-
te skibet til en rednings øvelse, og mange andre små ting om dag-
ligdagen ombord på skibet. Samtidig kunne vi ønske et stort tillykke til Vilhelm med en lille skarp, 
Vilhelm fyldte 80 år dagen efter, godt gået. 

Ønsker du nærmere om skibet, kan du se på deres hjemmeside, prøv at gogle Loa Ålborg, så 
kommer der mere om skibet. 

Loa er en 3 mastet barkentine bygget 1920-22, nu hjemhørende Ålborg. 

Tak for en hyggelig formiddag til Vilhelm. 

Harald. 

 

Jolleafrigning sæsonen 2016 

 

Lørdag d. 8. oktober 2016 sluttede sejlsæsonen for jolle-
afdelingen. Det skete med leg på vandet og hygge på 
land, hvor der blev serveret pølser. De unge mennesker 
og deres familie nød den friske vind og ind imellem lune-
de solens stråler. 
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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 Jytte Gyldenløve kasserer@nappedam.dk 2479 7306  

Sekretær           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 

Suppleant/ 

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/leje: Harald Jørgensen pladssalg@nappedam.dk 2052 1341 

Optagning/isætning:  Peter Udsen peter.udsen@mail.dk 2422 2290 

Havneudvalg: 

Formand 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 

 Bjarne Østergaard bjoedk@gmail.com                          2146 6754 

 Jens Arne Tams jatams51@gmail.com 2195 1434 

Miljøkoordinator: Henning Hansen       henning _hansen@mail.dk              2148 6064  

Jolleudvalg: 

Formand Lars Nørgård Bjørn  jolleafdelingen@gmail.com 4254 1440 

Kasserer Ingrid Rønne roenne.foelle@mail.dk 8637 2595 
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Sejlerskole: 

Kontaktperson & træner Bjarne Sandgaard   annevang@mail.dk                               5126 4738                       

Træner  Jørn Nielsen             jorn.ostergaard@gmail.com                 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         

 

Køkkenansvarlig Egon Sørensen          es599@hotmail.com               2025 5023 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Foto: Marianne B   


