Nappedam Bådelaug generalforsamling d. 17. november 2022.
Bestyrelsens beretning.
Corona restriktionerne har vi heldigvis lagt bag os, og fået vores normale, og hyggelige, liv
tilbage på havnen.
Året har budt på mange aktiviteter, og såvel bestyrelse og de mange udvalg samt mange
frivillige, har været flittige, og bidraget til at vi fortsat har så dejlig en havn som tilfældet.
Stor tak til alle.
Året startede med en Nytårstur i skoven den 8. januar, med efterfølgende fælles spisning i
klubhuset.
Et fint foredrag i februar, standerhejsning første lørdag i maj, og børnedag i juni. Tre
sommermåneder med sejlads og havnehygge, samt en grisefest i august. Standernedtagning i
oktober, og så nu årets generalforsamling.
Kapsejlere, jollebørn og kajakker boltrer sig på havet, og nu hvor efteråret og vinteren sætter
ind, kommer der gang i HD og HAD’erne (vores hyggelige pensionist afdelinger) samt
vinterbaderne, og arbejdsholdet.
Der sker noget i Nappedam året rundt.
På bestyrelsesmødet den 20. juni meddelte Steen Jensen, at han ønsker at træde ud af
bestyrelsen, og at han også vil forlade arbejdsgruppe 1. Se referat fra dette møde.
Poul Erik Lading har som suppleant overtaget Steens plads i bestyrelsen.
Stor tak til Steen for din indsats i bestyrelsen og dit engagement i Bådelauget.
”Fremtidens Havn”
På mødet den 2. september 2021 blev der nedsat fire udvalg, et femte kom senere til.
De fire arbejdsgrupper så sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.
(Tovholder p.t. Peter Storm)
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)
Gruppe 5: Kommunikation og Information
(Tovholder Henning Buddig)
De fem grupper har i årets løb haft en række møder, og tanken er, at grupperne skal udarbejde
planer indenfor deres emneområde, fremlægge budgetter, tegninger, tidsplaner, tilladelser
m.v. Et meget stort arbejde, som klart vil strække sig over et stykke tid. Når grupperne er klar
med konkrete forslag, kommer de til debat, og i sidste ende til afstemning på en
generalforsamling. Vi har også mulighed for at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling,
hvis tiden viser at der er behov for det.
Grupperne orienterer løbende bestyrelsen om deres arbejde, og når der er afgørende nyt,
bliver det offentliggjort på hjemmesiden og opslagstavlen.
En status vil blive givet i aften under punktet ”Eventuelt”
Det kommende års opgaver:
Havneudvalget har gennemgået havnen, og lagt en plan for hvad der skal løses det næste års
tid. Det blev præsenteret for Arbejdsholdet på et møde i slutningen af oktober, og heldigvis har
vi også i år ca.20 medlemmer som er klar til at trække i arbejdstøjet, og sikre at vi fortsat har
en god og fin vedligeholdt havn. Budgettet for næste års opgaver ligger på ca. kr.90.000
Navnlig molen mod øst står for tur denne vinter. Der skal suppleres med molesten og
træbroerne udskiftes m.v. Derfor står vinterbadernes sauna ikke på molen denne vinter.
Det grønne hold skal slå græs, beskære beplantning, plante sommerblomster, bekæmpe
ukrudt m.v.
Af andre opgaver kan nævnes:
Diverse el-opgaver

VVS-opgaver
Eftersyn af mastekran, bobleanlæg, kompressor, solcelleanlæg m.v.
Vedligeholdelse af borde- bænkesæt, cykler, flydebroer, gule DS-bøjer, det røde fyr ved
Rønnen, algebekæmpelse på broer, oprydning m.v.
En stor tak til Havneudvalget og Arbejdsholdet.
Nye bomme
De nye bomme ved indkørslen og slæbestedet har været en succes. De fungerer upåklageligt,
er nemme at betjene, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra medlemmer.
Bommen ved slæbestedet har skabt mere ro på havnen, og forbedret parkeringsforholdene
væsentligt. Nu kan kun medlemmer benytte slæbestedet, og det er den primære årsag til de
forbedrede forhold. Økonomisk set har vi ikke mistet indtægter ved at opsætte bommen, for vi
har fået en tilgang af nye medlemmer, som mindst modsvarer de indtægter, vi sidste år fik ind
af slæbestedets brugere.
Medlemmer og samarbejdspartner
Der er p.t. 413 aktive medlemmer af Bådelauget hvoraf de 100 er kajakmedlemmer Derudover
3 juniorer, og 5 med begrænset medlemskab, så vores medlemstal er steget i år, hvilket også
hænger sammen med krav om medlemskab for at bruge slæbestedet.
Vi har haft 613 gæstesejlere i år, hvilket er ca. 50 flere end sidste år, og 384 Autocampere har
været på overnattende besøg, hvilket også er ca. 50 flere end sidste år.
Udover at en række foreninger og institutioner har besøgt havnen, f.eks. SUB klub,
Sportsfiskerforening, løbeklub m.fl., så har vi formaliserede samarbejder med følgende, som
hvert år betaler for at de må bruge vores faciliteter:
Nappedam Vinterbadere (kr. 20.000, - + naturligvis forbrug af EL)
Syddjurs Ungdomsskole (kr. 30.000, -)
Rønde Høj- og Efterskole (Kr. 9.000, -)
STU Syddjurs kommer to gange hvert år (kr. 1.000, -)
Og Syddjurs Gymnasium har to skole både i havnen (Alm. medlemskab og havneafgift).

Både på land
Mandag den 17. oktober begyndte vores to gode pladsmænd at tage både på land og det
fortsætter frem til fredag den 25. november. Rigtig mange står nu godt og sikkert på
landjorden, og venter på foråret. Vi har ca. 180 både på pladsen om vinteren, og omkring 30
vælger at lade deres båd overvintre i vandet. Pladsmændene forsøger at placere bådene så der
bliver bedst mulig plads til flest mulige både, og så vi samtidig kan få fat i dem til foråret, når
den enkelte ønsker at få sin båd i vandet.
Fint arbejde de herrer.
Storme og fortøjninger:
Risikoen for storme og ekstremt højvande er stigende, ikke mindst i vinterhalvåret, så sørg for
at dine fortøjninger er i orden. Der er i havnereglementet krav om en affjedring på
fortøjningerne ved broen.

El tilslutninger på bådene:
Vi skal spare på vores forbrug af el, og det kan du hjælpe med at gøre ved blot lidt omtanke.
Hvis du ikke bruger el ombord på båden, så skal du trække dit stik ud af kontakten. Det
indikerer at du ikke forbruger el, og at en anden kan benytte stikket. Både med elforbrug i
vinterperioden, herunder både på land., skal have bi-måler, men i sommerperioden har
Bådelauget dækket omkostningerne til el. Fastboende medlemmer skal have bi-måler på hele
året.
El-priserne er p.t. stigende, og de øgede omkostninger skal vi have dækket ind på den ene eller
anden måde. Herom senere.

Vagtordning:
Vagtordningen hen over sommeren er vigtig, og vi vil gerne henstille, at man tager den vagt,
man får tildelt, idet det er til gavn for os alle, at nogen passer på vores ting.
Husk i øvrigt at kontakte den vagtansvarlige når I skal have vagt.
Ordningen har også denne sommer fungeret nogen lunde, men vi har desværre medlemmer
som udebliver. Hvis et stigende antal medlemmer udebliver fra deres vagt, så ”smuldrer” hele
ordningen, og vi må tage det op til nærmere vurdering. Ordningen er baseret på frivillighed, og
udeblivelse må/kan ikke sanktioneres.
Fest- og aktivitetsudvalg:
Udvalget har p.t. ingen medlemmer, så hvis nogen har lyst hører, vi gerne fra jer.
Alligevel er der planlagt en række aktiviteter både hen over vinteren og sommeren.
Se Lanternen, og hold øje med opslagstavlen samt hjemmesiden.
Tak:
Til sidst vil vi gerne rette en meget stor tak til alle de mange, der har ydet en indsats for
Bådelauget i de forgangne måneder. Det er dejligt at der altid er nogen der melder sig, når der
skal udføres et arbejde – og det er tillige en forudsætning for at vi også i fremtiden, kan have
en attraktiv, fin vedligeholdt og prisbillig havn.

