
Bestyrelsesmøde
17. 2. 2020

     
 Nappedam Bådelaug

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

Referent:  Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Kajakafdelingen er inviteret til dialogmøde, de kommer tre personer.
Jørgen Damgård, Mette Hedegård og Hans Blok.

 ”Dagsorden”
Vi skal som udgangspunkt have en "løs snak" om hvad vi hver i sær har på hjertet, ikke så formelt.
Emner vi nok vil drøfte er:
1. Renovering af "Det lille Klubhus".:
Internettet vil blive løst i løbet af foråret.
Renoveringsopgaven blev udsat sidste år til i år – der er afsat 15.000 kr. fra Nappedam. Kajakafdelingen fremkommer 
med et nyt forslag til budget og tidsplan. Arbejdsholdet m.fl. opsætter køkkenelementer til efteråret / næste vinter.
2. Arbejdsholdet i relation til "Det lille klubhus":
Der er opsat ny radiator m.m. og det toilet som ”løber” udskiftes i denne uge. (Der har været en stort vandspild ,  ca. 
5000 kubikmeter) vi ansøger kommunen om reduktion af vandafledningsafgift.
Der er udfordringer omkring fugt i kajak garderoben. Kan måske løses ved at lukke garderoben og sætte en affugter på. 
Det vil være en billig løsning. Kajakafdelingen vurderer alternativer.
3. Samarbejdet mellem Jolle og Kajak afdelingerne
Vi sætter fokus på samarbejde f.eks. omkring brug af brug af lokalerne.
4. Vinterbaderne
Fungere fint.
5. Pladsforholdene
Syddjurs Ungdomsskole kommer  antagelig igen i år og det samme gør Rønde Høj-og efterskole. De er velkomne.  
6. Græs arealerne
Arbejdsholdet slår græs.
7. Fælles aktiviteter
Der bliver på sigt udarbejdet en fælles aktivitets kalender m.v. 

2. Orientering fra formanden.
Pladsmændenes arbejdsopgaver er blevet omfordelt og nogle af deres tidligere 
opgaver bliver fremadrettet varetaget af Bådelaugets nyansatte 
Servicemedarbejder, Brian Falk. Ny Pladsmand, efter at Villy har valgt at fratræde, 
bliver Jens Thomsen. Se meget mere herom i kommende nummer af Lanternen.

Den 15. januar var der ”Visions møde” i Klubhuset. Ca. 25 fremmødte kom med 
inspirerende ideer, og vi havde en god dialog. Se referatet på hjemmesiden, og tak 
til de to initiativtagere, Camilla og Mads. 
Aftenens resultat vil indgå i bestyrelsens fremadrettede arbejde.
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Den 21. januar deltog Bjarne Knudsen og Peter Storm i et møde indkaldt af Dansk 
Sejlunion. Mødet blev afholdt i Egå, og de fleste af de Østjyske klubber var 
repræsenteret. Efter vores mening var det en ”tynd kop the”, med meget snak om 
organisatoriske forhold, vedtægter, talentudvikling og kapsejlads.

Den 28. januar deltog Henning Buddig, Jens Arne Tams og Peter Storm i et møde 
indkaldt af FLID (Foreningen af lystbåde i Danmark). Mødet blev afholdt i Hobro, og 
en lang række havne fra Skagen til Vejle var repræsenteret. Efter vores mening et 
godt møde med relevant indhold. Orientering bl.a. om helårsbeboelse i både, 
miljøforhold, kommende miljøkrav når vi skal afrense og male bunden på vores 
både, havneforsikringer m.v.

Et af de nye toiletter i Jolle- og kajakhuset har været/er utæt, og der er på en enkelt 
måned lækket adskillige kubikmeter vand direkte i kloaksystemet. Toiletter er 
naturligvis nu lukket, og skal udskiftes. Alle bedes være opmærksomme på 
eventuelle utætte haner og toiletter.

3. Mødets emner:
Gennemgang af Bestyrelsens valgte indsatsområder.
MØDE: Steen gennemgik et system som vi kan bruge til kommunikation mellem alle
medlemmer bl.a. fælles aktivitetskalender, møder m.v.
Systemet hedder ”Min forening” og er gratis. Hentes som en App, og DGI er 
involveret i dette system. Bestyrelsen laver test de næste par måneder, hvorefter vi 
forventer at det kan ”rulles” ud i løbet af 2020.
Det er meget VIGTIGT at medlemmerne meddeler Jytte korrekte telefonnumre og 
mailadresser, da det er fundamentet for at det kan fungere!

Legepladsen renoveres i foråret. Vi håber at der er nogle frivillige som vil give en 
hånd med, kontakt gerne Peter Storm herom, og vi vil afsætte formiddagen lørdag 
den 18. april til opgaven. Måske også Arbejdsholdet kan stille med et par mand.

Børnedag lørdag den 13.juni – se Lanternen og hjemmesiden.

Som nævnt i sidste referat vil vi nedsætte to arbejdsgrupper, hver på 5-7 personer,
Mere herom i næste nummer af Lanternen.
Arbejdsgruppe HAVN 
Arbejdsgruppe MATERIELHUS 

På sidste generalforsamling nævnte bestyrelsen, at de hen over vinteren og foråret 
vil drøfte vores ”Set up” omkring Havneudvalg og Arbejdshold og vurdere om 
tingene med fordel kan organiseres / gøres anderledes.
Disse drøftelser pågår fortsat, og Havneudvalget vil blive orienteret, og inddraget, 
når vi når dertil.

      
4. Regnskab og budget.

MØDE: indestående Bank: 909.873 kr – der mangler ca. 65.000 kr. i restance.

5. Eventuelt
Status på det defekte toilet i Jolle- og kajakhuset? Bliver skiftet nu.

Grisefest d. 15.august – sæt X i kalenderen, og se i kommende nummer af 
Lanternen.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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