
Bestyrelsesmøde
15. 6. 2020

     
 Nappedam Bådelaug

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

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  

2. Orientering fra formanden.
Børnedag udsat til lørdag den 15. august, se hjemmesiden.
Møde med nye medlemmer udsat til onsdag den 9. september.
Husk vores fotokonkurrence, deadline 22. august, se Lanternen.

Et par flittige medlemmer har opsat nye LED lamper på havnepladsen, og der er 
monteret ”måge forhindringer”, se kik op.

Havneudvalg og Arbejdshold
Havneudvalget har fået tre nye medlemmer, og ser nu således ud. Samtidig har 
hvert medlem fået et ansvarsområde. Per Hansen (Formand), Knud Nielsen (El-
opgaver), Henning Madsen (Teknik og Miljø), Jens Thomsen og Peter Udsen (Bro-
vedligehold), Bjarne Knudsen (VVS opgaver og kontakt til bestyrelsen), Anders An-
dersen (Bygnings vedligeholdelse).
Stor tak til de tre medlemmer som har fratrådt udvalget, for jeres indsats.

Havneudvalget sammensætter fremadrettet årets Arbejdshold ud fra de opgaver 
som skal løses det kommende år. Det har de et overblik over primo oktober. 
Det er opgavernes mængde og type, der er afgørende for sammensætningen af 
årets arbejdshold, og nye medlemmer er meget velkomne til at kontakte formanden
for havneudvalget, hvis de har lyst til at være med på listen over kandidater til 
arbejdsholdet.
Det er bl.a. arbejdsholdet som sikrer at vi har en vedligeholdt og velfungerende 
havn, og der lægges mange arbejdstimer i at nå disse mål. Medlemmerne af 
arbejdsholdet får ca. kr. 1.400,- for deres indsats, samt en frokost i klubhuset.

Syddjurs Ungdomsskole, som vi har en aftale med, er rykket ind med deres 
materiel og unge. Velkommen tilbage.

Nappedams jolleafdeling starter nu, efter Corona pause, deres aktiviteter op. 
Herligt at se jollerne på vandet igen.
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3. Mødets emner:
- Steen gennemgår brugen af app til direkte kommunikation.
- Skal vi have et nyt TV i klubhuset?
- Status Corona situationen i relation til Nappedam.
- Mødeplan 2. halvår 2020 
-
- MØDE:
- DGI har udviklet en app. ”Minforening.dk” som bestyrelsen p.t. tester, og som 

Steen gennemgik. Systemet ser lovende ud, og vi vil hen over efteråret arbejde 
videre med at få den implementeret i havnen. Meget mere herom senere på 
året.

- Nyt TV til Klubhuset anskaffes, Steen er tovholder på det projekt.
- Corona situationen følges nøje, og vi har udskudt et par arrangementer. Klubhu-

set er så småt åbnet, og der kan købes is m.m. Se opslag på Klubhuset.
- Mødeplan for 2. halvår vedtaget. Den kommer i kalenderen på hjemmesiden.

4. Regnskab og budget.  Møde: Kr. 887.342,- indestående.

5. Eventuelt:
- Trailere må ikke langtidsparkeres på havnen, og havnens gæster med trailere 

skal koble dem af, og sætte dem til side. Ellers fylder de for meget, og giver pro-
blemer for øvrige gæster og medlemmer. Der er opsat skilte herom.

- Bjarne bestiller en hovedrengøring af alle toiletter ved rengøringsfirmaet, og 
tager en op følgende snak med dem. 

- På handicaptoilettet mangler der en affaldsspand, og den vil blive indkøbt sna-
rest muligt. Når Arbejdsholdet får tid og mulighed, så er der nogle fliser udenfor 
døren til handicap toilettet som skal løftes nogle centimeter, da det ellers ikke er
muligt for en kørestol bruger at komme ind.

- Vedr. El og El-stik.
Et bestyrelses flertal har besluttet at vi denne sommer, forsøgsvis, vil tillade alle 
at bruge el uden nogen restriktioner. Det vil sige at ingen behøver at anvende 
bi-måler, og at vi ikke behøver at trække vores stik ud af kontakten. Ordningen 
gælder frem til vi begynder at optage både, mandag i uge 42. Både som derefter
har behov for el, også hen over vinteren, skal fortsat bruge bi-måler. Vi vil nøje 
følge forbruget af el, og så til efteråret evaluere forsøget.
Vi vil dog fortsat appellere til at stikket ikke sidder i kontakten, hvis du ikke har 
brug for el. Det har dels en signal værdi, og dels at andre kan benytte kontak-
ten.

6. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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