
Bestyrelsesmøde
10. 09. 2018

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Henning Madsen, Jan Uhrskov, Steen Jensen
                   Henning Buddig og Peter Storm 

  
Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid. (Her har medlemmerne, udvalg m.fl. adgang)
Hans Munter fra Nappedam Vinterbadere er mødt op for at give en status på deres 
arbejde.

Møde:
Nappedam Vinterbadere er af forskellige årsager, ikke kommet i gang med det 
planlagte arbejdet ,så i stedet for selv at bygge en sauna, er der indkøbt en helt 
ny .
Den bliver leveret i uge 42. Det var oprindelig meningen at opstart skal være den 6.
oktober, men det udsættes nu til lørdag den 20. oktober.
Opgaven på Øst molen skal løses snarest og der er truffet aftale med entreprenør .
Hans Münter mener derved at Nappedam Bådelaug får en flot mole med fliser, 
gange og lys som kan bruges om sommeren, men betalt af Vinterbaderne, derved 
forøges vores værdi af havnen.
De ansøger derfor om fritagelse for at betale ”leje” til Nappedam de to første 
sæsoner, og da kun betale for el., da deres økonomi ikke er så god p.t.
Samtidigt ønsker de at kunne benytte jolleafdelingens klubhus .

Bestyrelsen drøftede ovenævnte efter at H.M. var gået.
Vi fastholder aftalerne i vores kontrakt.
Jolleafdelingens klubhus kan ikke benyttes.
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2. Siden sidst.
-Projekt ”Ren Kyst” opsamling af affald på vores kyster.
Vi har fået tildelt en ret kort strækning, fra Slotskroen til og med 
sommerhusområdet i Vrinners,
En opgave vi vil kunne løse på under tre timer hvis vi stiller med ca. 15 personer.

Bådelauget får for opgaveløsningen kr. 10.000

Planen er den, at HD, HAD samt jolleafd.  stiller med 4, max. 5 personer.

Hver afdeling får ca. en måned efter opgavens løsning kr. 2.000,- for ulejligheden.
Resten af pengene går til forplejning og klubkassen.
Møde:
Datoen er ændret til lørdag d. 29.september kl.10.00 – ellers samme program..

-Henvendelse fra Syddjurs Lokalradio om udsendelse fra, og om, 
Nappedam.
I et samarbejde mellem Nappedam Bådelaug og Syddjurs Lokalradio sendes 
endnu en udgave af serien " Live Radio Kalø" - denne gang fra Bådelaugets 
klubhus på havnen i Nappedam.
Nappedam Bådelaug har lige fejret sit 50 års jubilæum, og i det hele taget er 
havnen udgangspunkt for mange fritidsaktiviteter på havet. Havet omkring 
Djursland kan nu og i fremtiden også danne grobund for en bæredygtig kystkultur,
hvor fiskeri og dyrkning af havplanter vil blive en vigtig indtægtskilde. 
I programmet vil du møde de mennesker som har deres daglige gang på havnen; 
biologer og lægfolk, som holder øje med havmiljøet - og folk , som arbejder på at 
holde liv i og udvikle det kystnære fiskeri.
Samtalerne suppleres af levende musik.
DER ER FRI ADGANG OG ALLE ER VELKOMNE, men på grund af 
pladsbegrænsning er det nødvendigt med tilmelding på sms - 28491435 - 
eller på mail til 
hasse.schneidermann@gmail.com .
Bådelauget sælger kaffe og kage til yderst rimelige priser

Møde:
Radioudsendelsen sendes direkte fra klubhuset
søndag d.23.september kl.14.00 – 16.00.
Alle er velkommen.
Der ophænges opslag snarest i klubhuset.

John Gyldenløve sørger for kaffe og kage som sælges til arrangementet.

-Ny aftale med Jons El omkring opgaver og indkøb?
Møde:
Anders Andersen sørger for ny aftale med Jons El

-Gennemgang af brandslukningsmateriel?
Den årlige gennemgang af brandslukningsmateriel foretages af Henning Madsen, 
for at sikre at det er i orden på hele havnen.
Møde:
Brandslukningsmaterialet er gennemgået og det nødvendige udskiftes til vinter.
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-Status omkring skade på Kaspers båd på ca.26.000 kr.
Møde:
DGI’s forsikringselskab Tryg, påtænker fortsat ikke at dække skaden.
Jan Uhrskov arbejder fortsat med opgaven.

Peter Storm tager kontakt til FLID vedr. forsikringsforhold fremover, idet vi p.t. ikke 
er dækket korrekt, så derfor vil pladsmændene d.d. midlertidig stoppe med at tage  
både op.

-Deadline for Lanternen fremadrettet.
Vi drøftede "Deadline" for Lanternen, og Lanternen generelt.
Vi har Generalforsamling den 21. november og indkaldelse hertil vil blive bragt i det 
nummer af Lanternen som sendes ud til medlemmerne.
Vi vil foreslå at det nummer først udsendes når vi nærmer os dato for 
generalforsamling, med respekt for de varsler som skal overholdes.
Vi vil derfor foreslå at Deadline rykkes til den 1. oktober.

Møde:
Deadline for næste nr. af Lanternen er flyttet til 1.oktober 2018
Fremover udkommer Lanternen kun 2 gange årligt i papirform.

-Jolleafdelingens organisation og drift
Bestyrelsen ønsker et tætter samarbejde med afdelingerne generelt og vil derfor 
indkalde til kvartalsmøder fremover med fast dagsorden.
Møde:
Jolleafdelingens nuværende formand ønsker at stoppe.
Der forventes at der snarest er udpeget en ny formand.
Når den nye formand er udpeget, vil bestyrelsen indkalde til samarbejdsmøde.

-Vilkår for medlemmernes muligheder for at leje og bruge klubhuset.
Bestyrelsen ønsker at drøfte og fremkomme med et nyt forslag til Vilkår for leje af 
Klubhuset, således at det kan fremlægges på kommende generalforsamling.
Møde:
Der har været en forespørgsels vedrørende lån af klubhus på andre vilkår end de 
vedtagne.
Den vedtagne Aftale fastholdes 
Bestyrelsen drøfter emnet på næste møde og vil fremkomme med nyt forslag til 
Generalforsamlingen.

3. Status på indsatsområder 2018, således: (se bilag)
-Nyt regnskabssystem
Møde:
Er ved at tage form.

-Nyt Jolle- og Kajakhus
Møde:
Vi har modtaget 50.000 kr. fra Nationalparken

-Aftale med Nappedam Vinterbadere  (se under pkt. 1 )
Møde:
Bestyrelsen fastholder hvad der står i kontrakten.
Vinterbaderne forventer at starte op i uge 42
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4. Regnskab og budget.
 Kasserer Jytte Gyldenløve fremlægger regnskab samt indestående dd

 -Budget 2019 drøftes på næste møde
Møde:
Budgetønsker fra afdelingerne skal være hos Jytte Gyldenløve inden udgangen af 
september.
Regnskab fra afdelingerne skal forelægge ultimo oktober.
Indestående: 125.570 kr.

5. Eventuelt 
Henvendelse fra Rønde gymnasium vedr. plads til deres ny båd.
Rønde Gymnasium har rettet henvendelse idet en lærer vil stå som ejer af den nye 
båd, og at han personligt vil melde sig ind i Bådelauget og komme på venteliste til en
bådplads, enten som ejer eller lejer.
En plads som en Luffe 37 kan ligge på !
Da han ikke er øverst på ventelisten, har han spurgt om båden, indtil han kan få en 
plads, kan få lov til at ligge på en ledig plads hist og her, altså være villig til at flytte 
når nødvendigt, evt. ligge på en gæsteplads., naturligvis mod at betale alm. 
medlemskab og havneafgift m.v.

Møde:
Der er ingen ledige pladser p.t. så læreren skal betale for gæsteplads eller finde en 
anden løsning indtil der er en ledig plads.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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Indsatsområder i 2018.

Indsatsområde Tidsfrist og ansvarlig

Undersøge mulighed for elektronisk 
kommunikation med medlemmer.

2018.
Henning Buddig. (Steen Jensen)
Søges løst i forbindelse med indførelse af nyt
regnskabssystem.

Nyt regnskabssystem. September 2018.
Jytte Gyldenløve. (Steen Jensen)

Nyt jolle- og kajakhus. Færdiggøres snarest
Henning Madsen og byggeudvalget.

Omlægning af kloak. Foråret 2018.
Henning Madsen.
Pumpeledning mellem jolle-/kajakhuse og 
anlægget ved det store klubhus blev nedlagt 
i sommeren 2017. 
Syddjurs Spildevand tilslutter i begyndelsen 
af 2018.

Visionsgruppen.

Offentlig toilet ??????

????

Hvordan løser vi dette problem?
Aftale med vinterbadere. Aftale er indgået

Aftale med Syddjurs Ungdomsskole. Aftale er indgået

Aftale med Højskolen på Kalø. Ingen særlig tidsfrist.
Peter Storm.

Forslag til forbedring af P-pladsforhold. Er udført.

Forslag til udvidelse / ændring af bådpladser 
i havnen.

Generalforsamling 2018.
Steen Jensen.

Udvidelse af overvågningsanlæg. Er udført

Udvidelse af låsesystem. Er udført

Ny Vejrstation Er etableret

Gennemgået NB bestyrelse d. 13.08.18 abk
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