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Sted Klubhuset, Nappedam Lystbådehavn

Mødeleder Peter Storm (PS)/Hans Münter (HM)

Referent 

Deltager

Francesca Bahr (FB) 

Anders Bonde (AB), Henrik Henneberg (HH), 

Steen Jensen (SJ), Anne Birthe Kajhøj (ABK), Peter Pedersen (PP), Bjarne 

Knudsen (BK), Henning Buddig (HB)

Afbud Sofie Vistoft, Per Plaugborg, Jytte Gyldenløve

Mødereferat Fælles møde mellem bestyrelser fra Nappedam Vinterbadere (V-B) og 

Bådelauget (B-L)

Dialogmødet forløber efter denne dagsorden, som PS og HM havde aftalt:

1. Velkomst v/Peter Storm – 

Introduktioner af bestyrelsernes medlemmer. 

Det har været en god vinterbadesæson, og den er forløbet 

uproblematisk, set fra begge parters side. Dog er der stadigvæk nogen få

bådejer med skeptisk holdning til vinterbaderne, samt nogle der synes, at

”tønden” er grim og skæmmer havnen. De fleste synes dog, at 

vinterbaderne er et aktiv for havnen over vintermåneder. Endnu er kun 

ca. 10 B-L medlemmer også medlem i V-B. Flere fra kajak- og 

jolleafdelingen er vinterbadere. Nogle af vinterbadere er startet i 

kajakafdeling efter at have oplevet hyggen i Nappedam. Generelt positiv 

stemning fra begge sider.

HM takkede B-L for den dejlig sæson og for at vi har haft muligheden til 

at nyder havet og havnen fra vores lille ”tønde”.
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2. Nappedam Bådelaugs emner til orientering og drøftelse

a. Oprydning og aflevering af området

V-B er godt i gang – saunaen er klar til at bliver kørt væk. AB monter

hjulene i uge 19, og HM forventer at flytte saunavognen til 

sommeropbevaring på Højskolen i starten af uge 20, koordineret 

med PS. Nappedam tilbyder hjælp med at trække saunaen til 

parkeringspladsen. B-L har ansvar for at flytte jollerne efter aftaler. 

V-B anbefaler, at gangbro fra molen til bådebroen bliver stående til 

gavn af både turister og andre, der vil bruge molen. B-L enig i, at 

dette er til gavn for begge parter.

B-L medlemmer har udtrykt kritik af den ufærdige rampe og stenene

på pallerne. Stenene var pillet op fordi rampen er for stejl og skal 

rettes ud, men bliver lagt igen i uge 19, idet anlægsarbejdet med at 

gøre rampen fladere udskydes til efter sommerferien. Pallerne med 

SF-sten bliver flyttet ned på græsarealet bag den røde 

materialekasse.

b. Afregning af El 

Strømmen er koblet fra. Aktuelt sæsonforbrug er 8.735 kWh. B-L 

pris for el er 2.25 kr/kWh, svarende til små 20.000 DKK, hvilket er 

lidt under forventet. 

c. Nøglebrikker / Låsesystem

Aftalen er, at V-B kan købe en nøglebrik til bommen og en eventuel 

elektronisk lås til saunaen, men V-B har i virkeligheden ikke brug for 

det. Bommen virker stadigvæk ikke, og V-B planlægger at lave egen 

uafhængige løsning. Derfor er opkrævning af depositum for nøglebrik

annulleret. 

d. P-pladsen ud mod Molsvejen 

Mange – ikke kun V-B medlemmer – parkerer uden for bommen. Af 

hensyn til oversigtsforholdene, må der ikke parkeres nærmere end 1 

m fra vejkanten. Det blev drøftet, hvorvidt der skal etableres et fast 

underlag. B-L har besluttet, at udenoms arealerne skal være grønne.
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HM foreslog et joint venture, hvor B-L fremskaffer 

græsarmeringssten, muld og græsfrø, mens V-B tilbyder at foretage 

den nødvendige bundsikring, samt opsætte en markering af, hvor der

kan parkeres. Begge parter leverer i givet fald arbejdskraft til 

projektet. Hvorvidt der kan ansøges om fondsmidler eller lignende, 

vil V-B undersøge. Hvis projektet skal effektueres, bør det ske inden 

V-B sæsonstart i OKT 19.

e. Vinterbadernes månedsmedlemmer 

V-B har to typer bader: Ordinære medlemmer samt månedsbader. 

Sidstnævnte er ikke medlemmer, idet, de ikke har stemmeret ved 

Generalforsamlingen. Månedsbader er primært studenter på de 2 

højskole, der har kortvarige kurser på skolerne. PS og B-L vurderer 

ikke, at der, på nuværende tidspunkt, er grundlag for at indkræve 

kontingent fra disse. V-B holder statistik på det. 

3. Nappedam Vinterbaderes emner til orientering og drøftelse

a. Færdiggørelse af standpladsen 

Den foreliggende kommunale byggetilladelse omfatter en standplads,

der dækker hele molen frem til den røde materialekasse ved 

bådebroen. Den nuværende standplads er minimumsløsningen, idet 

tiden sidste år ikke tillod etablering af den fulde løsning. 

Standpladsen er for lille og farlig, idet arealerne rundt om saunaen er

meget trange. HM forklarede, at det er V-B plan at etablere den fulde

løsning efter sommerferien. Dette vil gavne B-L medlemmer i 

sommerhalvåret.

BK fremførte et forslag om at lave den resterende standplads lavere 

og derved ”sænke” saunaen, så den er mindre synligt fra havnen. 

Muligheden kunne så være, at saunaen vil kunne forblive stående, 

også i sommerhalvåret. Risikoen for oversvømmelse i tilfælde af 

storm er ikke undersøgt. V-B sætter imidlertid stor pris på den flotte 

udsigt fra toppen af molen. 

Hurtigst muligt efter at saunaen er flyttet, vil V-B lægger muld ud og 

3



[Dato]

så græs og vildblomster på den dele af standpladsen, som lige nu 

fremstår med grus og sandoverflader. 

20. maj vil alle både være i vandet, så V-B kan godt arbejde på 

udvidelse af molen projekt over sommerperiode, dog skal dette 

aftales nærmere mht. planlægning med de andre afdelinger. 

b. El-installation

V-B har behov for et kraftigere kabel fra Jolleskuret ud til saunaen 

(Ø4 eller Ø6). Hertil kommer et el skab på standpladsen, samt 

opkobling i Jolle skurets el skab. PS indskærpede, at alle 

elinstallationer skal vær godkendt af en elektriker. Jon’s El i Rønde 

kan godkende arbejdet.

c. Omklædningsfacilitet 

V-B medlemmer omklæder p.t. udenfor– det er langt fra optimalt, 

når det regner, sner eller er for blæsende. I h.t. samarbejdsaftalen 

kan V-B etablere en omklædningsfacilitet ved saunaen. Planen er at 

forlænge saunaen med et omklædningsrum på vognens nuværende 

platform. V-B medlemmer kan også anvende toiletterne til 

omklædning, men afstanden til saunaen er lidt for lang, når vejret er

dårligt. PS tilbyder brug af toiletrum med brus (kun koldvand) på 

nordsiden Jolleskuret om vinteren, hvis V-B gør rent. V-B vil overveje

det og vender tilbage.  

d. Sommeropbevaring af saunavognen

HM fremførte igen ønsket om en sommerparkering for saunaen på 

havnen, på et gemt sted. PS og B-L slog fast, at det ikke kan lade sig

gøre i år, ligesom der skal være opbakning fra B-L medlemmer. Men 

måske engang i fremtiden. HM foreslog, at V-B evt. bygger en 

forlængelse af plankeværket ved materialeområdet, bag hvilket 

saunaen kunne parkeres om sommeren. PS enig i, at det er en 

nemmere løsning, hvis saunaen kan forblive på havnen. Men det skal

tages op med B-L medlemmer. BK nævnte igen muligheden for at 

”sænke” saunaen og lad den blive stående der permanent.
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4. Eventuelt fra Vinterbadere

HM takkede af med at sige, at V-B har haft en fantastisk god sæson og et

følt sig velkomne i det gode samarbejde.

5. Eventuel revision af samarbejdsaftalen

Hverken PS eller HM ser behov for justeringer af samarbejdsaftalen på 

baggrund af dette dialogmøde.

6. Eventuelt

Ingen
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