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

 

Den 17. november havde vi generalforsamling i Klubhuset. Omkring 
55 medlemmer mødte op, og vi havde nogle gode timer sammen, hvor 
vi fik drøftet en lang række forhold ligesom bestyrelsen, og de fire 
”Tovholdere” af arbejdsgrupperne, kom med en række informationer.
De tre bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev alle genvalgt, så 
bestyrelsen har uændret sammensætning.
Referat ligger på hjemmesiden og findes også på opslagstavlen i 
klubhuset.
 
Vi har i Nappedam nogle både som ikke har været brugt i årevis, og 
som trænger til en kærlig hånd. Det samme er tilfældet i landets 
øvrige lystbådehavne, og det er trist at se på. Bestyrelsen er 
opmærksomme på problemet, se referatet fra generalforsamling og fra 
sidste bestyrelsesmøde. Vi vil til næste år øge indsatsen for at få 
ejerne af de pågældende både til enten at sælge bådene eller til at få 
dem vedligeholdt. Det er en betingelse at båden er ”Søsikker” for at 
den må ligge i havnen. Også dette begreb vil vi undersøge nærmere.
 

 

De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.          (Tovholder Steen Jensen)               
Gruppe 2: Tager sig af Mastehus og materielgård            (Tovholder Bjarne Knudsen)
Gruppe 3: Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset.     (Tovholder Jørgen Damgaard)
Gruppe 4: Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag.   (Tovholder Peter Pedersen)
 
MØDE: Se referat fra netop afholdte generalforsamling.
Gruppe 1 havde møde i sidste uge, og har deres næste i januar. Referat derfra følger fra 
gruppen.

Spørgetid.  1.

Orientering fra formanden.2.

Mødets emner:3.

Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”-
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MØDE: Prislisten blev gennemgået. Der sker et par tekniske 
ændringer da slæbestedet fra næste år kun kan benyttes af 
Bådelaugets medlemmer.
Ajourført prisliste kommer på hjemmesiden i år.

 

MØDE: De to nye bomme, ved indkørslen og slæbestedet, 
forventes klar i år.

 

MØDE: Bjarne Knudsen deltager, og tilmelder sig.,
 

MØDE: Leon Träger har fået nyt job, så vores nye klubkonsulent er 
Henrik Tang Kristensen. Tlf. 21685090 og mail: henrik@sejlsport.dk 
 

MØDE:
Situationen ændrer sig konstant, og vi følger godt med i 
nyhedsstrømmen.
Bådelauget følger de retningslinjer som der kommer fra regeringen 
og sundhedsmyndighederne. Vi bliver løbende opdateret gennem 
Dansk Sejlunion.
P.t. er der ingen restriktioner som har indvirkning på livet i 
Nappedam, men sund fornuft en selvfølge.

 

MØDE: Havnemessen, som også indeholdt tre timers foredrag med 
forskellige relevante indhold, var bestemt værd at besøge. Den gav 
god inspiration til vores videre arbejde.

 

MØDE: Vores nuværende el-aftale ved NRGI udløber den 31. 
december i år. 
Peter tager kontakt til NRGI for en genforhandling / fornyelse. Der 
er et par spørgsmål som lige skal afklares.

 

MØDE: Jytte sørger for at indberette medlemstallet. Det blev oplyst 
i noterne til regnskabet ved vores generalforsamling.

 
 

MØDE: Indestående d.d. kr. 968.260, -
 
 
 

Prisliste 2022-

Status Nye bomme ved indkørsel og slæbested-

Deltagelse i Dansk Sejlunions årsmøde som afholdes i Kalø Vig 
Bådelaug 18.1.22

-

Ny klubkonsulent I Dansk Sejlunion-

Corona situationen-

Opfølgning på FLIDs havnemesse-

Fornyelse af vores El-aftale-

Indberetning af medlemstal til Dansk Sejlunion-

Regnskab og budget.  4.
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MØDE: 
Der har i efteråret været en del rotter på havnen, flere er fanget i 
fæller. John og Mortalin er på sagen, og vi håber at bæsterne snart er 
væk.
 
Handicaptoiletter er aflåst for vinteren, og vil blive åbnet igen til 
foråret.

               
 

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt:5.
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