
Bestyrelsesmøde
14. 06. 2021
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Peter Pedersen, Henning Buddig,
                   Steen Jensen, Bjarne Knudsen og Peter Storm

Fraværende: Anne Birthe Kajhøj

Referent: Peter Storm

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  

2. Orientering fra formanden.
Torsdag den 27. maj fik vi afholdt den Generalforsamling som skulle være afviklet i 
november sidste år. Der deltog 50 medlemmer, og vi havde en fin aften. Se referat 
på hjemmesiden og i klubhuset.

Arbejdsholdet trak endnu engang i arbejdstøjet. 10-12 medlemmer arbejdede den 
4. og 5. juni med at få lavet hegnet langs med Molsvejen. Det er næsten færdigt, og
bliver det inden længe. Der må ikke parkeres på arealerne udenfor bommen, og det 
er vores opgave at forhindre at det sker. 
På arealet langs Molsvejen mod øst er der tilført muld og sand, og sået vilde blom-
ster, som på sigt kommer der forhåbentlig en dejlig ”Blomstereng”.

Parkeringspladsen har fået tilført nye skærver, og de rød/hvide kæder opsat, så 
pladsen kan blive udnyttet bedst muligt.

3. Mødets emner:

- Havnens El-forbrug, herunder Bi-målere m.v.
Møde: I løbet af de næste uger får vi afregnet med de medlemmer som har haft
bi-måler på i vinter. Vi må da lave en analyse af hvor stort forbruget er i forhold 
til tidligere år, og hvor forbruget ligger. Havnens Miljøkoordinator aflæser vand 
og el hver måned, og vi har således nogle tal at forholde os til.
 

- Opfølgning på den afholdte Generalforsamling
Møde: Vi havde en god generalforsamling i gode rammer med aktive medlem-
mer. Nu håber vi at der ikke bliver problemer med at afvikle efterårets general-
forsamling som bliver den 17. november.

- September møde for alle medlemmer om ”Fremtidens havn”
Møde: På generalforsamlingen gennemgik Steen i hovedtræk nogle forslag til 
havnefornyelse, ligesom vi drøftede mastecontainere, materielgård, parkerings-
forhold, brug af slæbestedet, lokalplan, deklarationer og meget mere.
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Det er alt sammen vigtige emner, hvorfor et medlem foreslog, at vi skal holde et
møde for alle interesserede medlemmer, og her drøfte disse ting. Det er en rigtig
god ide, og derved får bestyrelsen dels en masse input, og dels et praj om, i 
hvilken retning vi skal arbejde. Det hele skal gerne ende med nogle forslag, som 
den kommende generalforsamling skal tage beslutning om.
Mødet bliver torsdag den 2. september kl. 19.00
Der kommer opslag op på hjemmesiden, på foreningsappen og på opslagstavlen 
i løbet af kort tid.

- Nye bomme ved indkørsel og slæbested?
Møde: Bestyrelsen vil undersøge priser og muligheder for nye, betjenings venli-
ge, bomme de pågældende steder, og emnet vil blive taget op på september 
mødet.

- Dispensation fra Lokalplan?
Møde: Vi har drøftet om det vil være muligt at lave nogle ekstra parkeringsplad-
ser på plænen ved Kajakhuset. Vores Lokalplan og deklarationer forhindrer det. 
Vi kan søge om dispensation, men det er en lang, og meget administrativ tung 
proces. I første omgang vil vi også tage dette emne med på september mødet.
Note: “ Anne Birthe Kajhøj er ikke enig i beslutningen. Mener at dialogen med kommunen 
skal fastholdes nu.”

- Henvendelse vedrørende Søfartsstyrelsens udkast til Havplan.
Møde: Vi, og Bugtens øvrige klubber, har fået en henvendelse fra en privat per-
son som oplyser at Søfartsstyrelsen er ved at udarbejde en såkaldt Havplan for 
Århus Bugten. Den indeholder bl.a. nogle muligheder for at lave musling opdræt 
flere steder, eksempelvis i Knebel vig. Planen kommer givet vis til officiel høring,
og Nappedam vil på nuværende tidspunkt, og på det nuværende grundlag, ikke 
reagere på henvendelsen.

-

4. Regnskab og budget.  
Indestående på konti kr. 1.201.504, -

5. Eventuelt:
Status på fornyelse af vores alkoholbevilling.
Møde: I starten af januar indsendte vi ansøgning om fornyelse af vores alkoholbe-
villing til Politiet. Det er alt sammen som det skal være, men vi har endnu ikke fået 
svar. Vi har rykket, og fået at vide, at sagen er på økonomiudvalgets møde i Syd-
djurs kommune den 16. juni, hvorefter vi får svar. Forventer ikke at det vil fremby-
de problemer for os.

Forespørgsel fra et par medlemmer:
Børne is til børne pris?
Møde: Prisen på is er høj i sommerlandets iskiosker, og det er måske vanskeligt at 
forstå at den skal være så høj, når vi i Netto kan købe en isvaffel for 5 kr.
Sidste år købte vi is gennem ”Hjem is”. Firmaet måtte lukke i vinter og blev over-
taget af Premier Is, hvorfra vi nu får vores is. ”Hjem is” må kun sælge til private, og
således ikke Nappedam. Vores is priser er de priser som Premier Is bruger som 
deres vejledende. Avancen, som er mindre end de fleste nok tror, skal dække udgif-
terne til havnens to frysere, indkøb og håndtering samt opgørelse og regnskab m.v. 
Derefter skal vi så gerne have et mindre overskud på salget.

Børneattester
Møde: Hvert år skal vi indsende børneattester til kommunen på de instruktører som
har med børn og unge at gøre. Dvs vores instruktører i jolleafdelingen. Det får vi 
gjort i denne måned.
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Digitale låse
Møde: Flere medlemmer har stadig problemer med at deres nøglebrik ikke virker til 
alle de låse som den burde. Det er træls, og vi vil kikke på tingene. I første omgang 
vil Henning Buddig opdatere låsene. Medlemmerne skal også selv huske at opdatere 
deres nøglebrik i klubhuset.

Internet
Møde: Internettet virker ikke helt optimalt alle steder på havnen. Bådenes glasfiber 
skrog isolerer desværre meget for signalerne, så der opstår modtageproblemer i ka-
hytterne. Vi vil forsøgsvis udskifte et Acces point (antenne) til en anden type, og 
håbe at det vil være bedre. Steen igangsætter forsøget, som vil blive inderst på D-
broen.
For info kan oplyses at der på et tidspunkt sidste weekend var 91 brugere på nettet 
samtidig, og flere af disse trækker film og spil.

De nye borde og stole til ”Det lille klubhus” er endnu ikke leveret. Jytte vil rykke for 
dem.

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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