
Dialogmøde
Jolle- og Kajakafdelingerne samt Nappedams

bestyrelse

18. 02. 2019
     

 Nappedam Bådelaug  kl. 19.00 - 20.30 

Deltagere: Anne Birthe Kajhøj, Jytte Gyldenløve, Peter Pedersen, Steen Jensen
                   Bjarne Knudsen, Henning Buddig og Peter Storm 
  
Fra Jolle- og Kajakafdelingerne: Jørgen Damgaard, Nicolai Hansen, Lise Weiss

Fraværende: Peter Pedersen

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Samarbejdet generelt vore afdelinger i mellem – kan noget gøres bedre ?
MØDE: Være mere opmærksom på hinandens vinterarrangementer. Vi     
forsøger at de kan offentliggøres på Nappedams hjemmeside.
Placering af både omkring Jolle- og kajakhusene kan med fordel aftales 
inden optagning til efteråret med jolle og kajakafd.
Kajakafdelingen har købt nyt edb system med medlemsregistrering.

2. Rengøring
MØDE: Forud for bestyrelsesmødet havde Bjarne (Tovholder på vore 
rengøringsopgaver og aftaler), Peter, Steen, Jørgen, Lise og Nicolai et møde
omkring rengøring af vore lokaler i havnen. Fremadrettet bliver klubhuset 
ved jolleafdelingen betegnet som ”Det lille klubhus”. Vi fik defineret 
omfanget af den rengøring vi vurderer der skal til, og Bjarne vil indhente 
tilbud på prisser ved forskellige firmaer.

3. Frivilligt arbejde
MØDE: Kajakafdelingen har deres egene regler for frivilligt arbejde, og alle 
medlemmer deltager aktivt.

4. Økonomi
MØDE: Jolleafdelingen får 15.000 kr  årligt til drift. Tilskud til renovering af 
”Det lille klubhus” er aftalt til kr.15.000,  idet Syddjurs Ungdomsskole også 
har brugt/bruger klubhuset. Derudover får jolleafdelingen en ny port med 
digitallås til deres materielrum. Den laver Arbejdsholdet.

5. Syddjurs Ungdomsskole
MØDE: Det er endnu ikke afklaret om de kommer i år.

6. Vinterbaderne
MØDE: Samarbejdet fungere fint. Vi har møde med Vinterbaderne når deres 
sæson slutter, ultimo april.
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7. Investeringer
MØDE: Drøftet, men ingen aktuelle større investeringer.

8. Klubhuset, herunder hvem der har / skal have adgang til det?
MØDE: Alle medlemmer af Nappedam Bådelaug får adgang til ”Det lille 
klubhus” samt baderum i jolleafdelingen. Der skal påsættes en dørpumpe 
på døren ind til kajakrummet, som også skal kunne låses særskilt.

9. Standerhejsning
MØDE: Lørdag d. 4.maj 2019 kl.13.30. 
Samme procedure som sidste år.

10. Sommeraktiviteter
MØDE: Jolleafdelingen vil gerne i dialog med bl.a. kapsejladsafdelingen 
og/eller andre interesserede i et udvidet samarbejde. Alle er enige om at 
der er dejligt med liv i havnen, også når jollerne afholder deres aktiviteter. 

11. Fællesskab
MØDE: Vi er enige om at styrke fællesskabet alle afdelinger imellem, til 
gavn for vores fælles havn. Åbenhed og dialog er en af vejene.

12. Eventuelt
Kajakafdelingen ønsker at kunne se, og håndtere, indbetalinger på Mobil 
Pay. Det kan vores nuværende system ikke helt leve op til, men det 
kommer det til i løbet af året. Da vil de få eget såkaldt P-nummer.

Vi er enige om at det giver rigtig god mening at mødes en til to gange 
årligt, da det styrker samarbejdet i havnen.
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