
Bestyrelsesmøde
12. november 2018

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Jan Uhrskov, Steen Jensen
                   Henning Buddig, Peter Storm, og Henning Madsen.

  
Fraværende: Anne Birthe Kajhøj.

Referent: Henning Madsen.

  Dagsorden:

1. Spørgetid. 
Ingen fremmødte.         

2. Orientering fra formanden.

Vinterbaderne:
Vinterbaderne har indviet deres saunavogn. De mangler fortsat at løse nogle mindre
opgaver omkring vognen og på molen, men det bliver gjort inden længe. Der er pt. 
godt et hundrede medlemmer af klubben.

Skade på båd ved søsætning:
Den skade som Kaspers båd fik ved søsætning i foråret er nu lavet. Det vil nu vise 
sig om udgiften på kr. 26.345 kr. vil blive dækket af vores forsikring, i så fald pr.
kulance, eller om det bliver på Bådelaugets regning. Det forventer vi afklaret inden 
vores generalforsamling.
Vi har fået en faktura på kr. 3.750 kr. excl. moms for advokatbistand i forbindelse 
med vores forsikringsforhold, udsprunget af denne sag. FLID har lovet at dække 
1.500 kr. heraf. Fakturaen betales nu.

Nyt Jolle- og Kajakhus:
Vi har nu fået ibrugtagningstilladelse fra kommunen. I løbet af de næste par 
måneder forventer vi at de sidste arbejder udføres og håber at de sidste fondsmidler
kommer i ”hus”. Økonomien omkring byggeriet blev gennemgået.

Der afholdes sidste byggeudvalgsmøde onsdag d. 14. november.

Flydebroer:
De to flydebroer er som noget nyt flyttet ind i havnen for vinteren, hvor de ligger 
bedre beskyttet mod storme.

Beretning:
Bestyrelsens beretning, som vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling, 
er nu endelig afstemt med bestyrelsen.
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Energipulje:
NRGI har udbudt ny energipulje hvorfra der kan søges.
Henning Buddig har, siden sidste møde, tænkt på at vi måske kan søge om midler til
en varmepumpe (luft/luft) i Jolle- og Kajakhuset?
Ideen er god, men vi kan ikke nå at ”samle alle trådene” til en ansøgning i denne 
omgang. Det vil vi gøre når/hvis muligheden kommer igen.

3. Mødets emner:

Samarbejde med Østjyllands Politi:
Vi har fået en henvendelse fra Østjyllands Politi som gerne vil have et større 
samarbejde med områdets lystbådehavne, herunder grænsekontrol m.v. De har 
indkaldt til et møde i Randers den 22. november.
Peter Storm deltager i mødet.

Hjertestarter:
Vinterbaderne foreslår at havnens hjertestarter flyttes hen på ”Pumpehuset”.
Derved er den mere centralt placeret i forhold til havnens brugere.

Hjertestarterens nuværende placering ved klubhuset fastholdes, idet det er 
bestyrelsens vurdering, at dette er den meste hensigtsmæssige placering set i 
forhold til alle brugerne af havnen hele året rundt.

Fortøjninger:
Et medlem har foreslået, at bestyrelsen overvejer / undersøger om vi med fordel 
skal have ”vægte” på vore fortøjninger mod broen for at undgå skader på broer ved 
højvande. Eventuelt forbereder det som et spørgsmål til næste års 
generalforsamling?

Bestyrelsen vurderer, at dette er et interessant forslag, der kan løse problemet med 
at broerne løftes på grund af for stramme fortøjninger. Der er dog også mange 
udfordringer i det. 

Havnens både er meget forskellige. En forholdsvis lille båd vil formentlig let kunne 
holdes på plads med et par vægte af fornuftig størrelse, men hvad med de store 
motorbåde, der jo har en stor flade som vinden kan presse på? Det vil kræve vægte 
af en helt anden størrelse – og hvordan håndteres disse?

Forslaget ligger til overvejelse. Bestyrelsen hører gerne kommentarer og gode ideer 
herom.   

4. Status på indsatsområder 2018, således:
Den endelige status vil fremgå af Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen, 
hvorfor oversigten er udeladt fra dette referat.
Der er problemer med at få forbedret/færdiggjort låsen ved bommen. Bestyrelsen 
arbejder fortsat på en fornuftig løsning.

               

5. Regnskab og budget.
Budgettet for 2019 blev drøftet og færdiggjort m.h.p. at blive fremlagt ved 
generalforsamlingen d. 21. november.                       

6. Eventuelt 
Rengøring / frivilligt arbejde:
Henning Buddig følger op vedrørende mangler.

Bådpladser:
Der er tvivl om ejerskab/leje vedrørende et par bådpladser. Jytte Gyldenløve og 
Peter Storm følger op på dette.
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