
Bestyrelsesmøde
06. 05. 2019

     
 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Steen Jensen, Peter Pedersen,
                   Bjarne Knudsen, Henning Buddig og Peter Storm 
  
Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Dialogmøde med bestyrelsen for Nappedam Vinterbadere. Særskilt dagsorden for 
dette møde bliver sendt til de to bestyrelser.

       

2. Orientering fra formanden.

Ny digitallås til bommen er leveret og monteret. Desværre virker den ikke helt som 
tiltænkt, så låsesmeden er kontaktet, og vi har rykket for et svar. Vi forventer klart 
at låsen er på plads inden Standerhejsning. Ja sådan skrev vi for en måned siden, 
men til trods for adskillige telefonsamtaler og mails siden da, er meldingen fra 
låsefirmaet nu, at vi får en ny lås ultimo maj (vist i år?). 

Et par aktive medlemmer har foreslået at den fine gamle VHF radio som engang var 
monteret i klubhuset skal genopsættes. Det er gjort, og trods sin alder virker den 
fint. Hvis vi ind i mellem bliver trætte af at høre på den, ja så kan den slukkes.

Den 28. april kørte et par bilister såkaldt ”vanvid kørsel” på havnens 
parkeringsplads. Det var til stor gene og fare. Episoden blev fanget på havnens 
video overvågning og er anmeldt til politiet.

Gennem vinteren og foråret har en del medlemmer, og vinterbadere, parkeret på 
græsarealerne ud mod Molsvejen, altså udenfor bommen. Det må de i princippet 
godt, men der skal holdes betydelig mere afstand til Molsvejen end gjort. 
Parkeringerne hindrer frit udsyn når der skal køres ud fra pladsen. Vinterbaderne 
bliver gjort opmærksom herpå inden deres næste sæson.

Projekt ”Hurtig og stabil Internet” på havnen er påbegyndt. Steen Jensen har 
indkøbt det nødvendige udstyr og programmeret det. Knud Nielsen har lovet at være
tovholder på at få de mange meter kabel trukket, og det omfattende udstyr 
monteret.
MØDE: Taget til efterretning.
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3. Mødets emner:
Et medlem har foreslået at havnen anskaffer et sammenklappeligt aluminium 
”stillads” som medlemmerne kan bruge når bådene skal klargøres. Navnlig de store 
både har langt op til rælingskanten. Medlemmet mener at et brugt stillads kan 
anskaffes for nogle få hundrede kroner. Vi vil dog først få brug for det om et halv års
tid når bådene igen skal på land, og primært ved klargøring om foråret.
Skal vi kikke efter et sådant?
MØDE: Ja, hvis de kan skaffes for under 1500 kr.

Et andet medlem har foreslået at havnen anskaffer / tilvirker et ”Ruer jern” (ikke et 
roejern, men lidt tilsvarende). Ved lavvande dukker der mange ruer op på pælene 
og de kan ridse bådene fælt hvis den rammer en pæl. Med et jern kan 
medlemmerne selv rense deres pæle.
Skal vi se om vi kan lave / købe et sådant?
MØDE: Ja, vi vil høre om det er noget Pladsmændene vil kikke på.

                           
4. Regnskab og budget.

MØDE: Indestående på havnens konti kr. 601.890,00

5. Eventuelt 

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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