Torsdag den 15.september var der repræsentanter fra alle fem arbejdsgrupper til et fælles møde, hvor de
enkelte grupper redegjorde for deres arbejde, og det videre forløb. Der var i alt 19 fremmødt, og vi
havde en rigtig god debat i et par timer.
Det er den enkelte gruppe som skal holde styr på deres referater og gruppearbejde m.v., så nedenfor
blot nogle stikord fra aftenens møde.
De enkelte grupper ser sådan ud:
Gruppe 1:
Tager sig uddybning, og nye broer m.v.
Gruppe 2:
Tager sig af Mastehus og materielgård
Gruppe 3:
Kikker på udvidelse af Jolle-og Kajakhuset.

(Tovholder ? )
(Tovholder Bjarne Knudsen)
(Tovholder Jørgen Damgaard)

Gruppe 4:
Tager sig af P-forhold, Miljø og grønne tiltag. (Tovholder Peter Pedersen)
Gruppe 5:
Kommunikation og hjemmeside

(Tovholder Henning Buddig)

Peter Storm redegjorde for arbejdet i Gruppe 1, og efterlyser en ny "Tovholder" til gruppen.
Gruppens referat kan du se nedenfor, således:
En del af gruppens medlemmer var i dag på besøg ved Hadsund Sejlklub og på Mariager havn.
Tak til Poul Erik, Lars, Bjarne, John, Jørn, Niels og Henning for jeres deltagelse.
Vi kørte fra Rønde kl. 14 og var retur kl. 19. Først et to timers besøg i Hadsund Sejlkub, som har rigtig
mange ligheder med Nappedam. Det er en mindre medlemsejet havn, baseret på frivilligt arbejde, og
som har været, og er, igennem de samme mange spørgsmål som vi også prøver at finde løsninger på i
Nappedam. Brotyper, el udgifter, betalingssystemer, frivillighed, bådoptagning, vinterbadere osv. Vi
havde en god debat, og efterfølgende en interessant rundvisning på havnen. De har for nylig anskaffet
nye beton flydebroer.
Derefter kørte vi til Mariager Havn, hvor vi havde en aftale med en kontakt der, for at se deres nye
flydebro som er lavet af genbrugsplast. En brotype som produceres i Holland. En brotype som helt
bestemt ser interessant ud.
Det videre arbejde for vores gruppe er nu:
1. Bearbejde de data / opmålings tal som blev fundet ved dybde målingerne i lørdags. Det vil Niels
kikke på.
2. Beregne hvor mange m3 vi skal have fjernet
3. Starte ansøgningsprocessen med hvor vi må lægge (Klappe) dette materiale. Forhåbentlig for vi lov
til at lægge det inderst bag havnen mod øst.
Den proces er noget tidskrævende, og flere instanser skal involveres.
4. Sideløbende med det skal vi have indhentet mere viden, herunder prisoverslag, på forskellige
brotyper. Både faste og flydende,
samt det udstyr som skal monteres på disse broer (El, vand, lys, pullerter, internet, stiger, numre
m.v.)

5. Når vi har et overblik over punkt 2, 3 og 4 skal vi have tilbud hjem fra firmaer som kan uddybe og
slå pæle.
6. Nyt mole hoved
Gruppe 2
Bjarne Knudsen kunne oplyse at gruppen forventer at kunne præsentere et forslag til nyt mastehus på
kommende generalforsamling.
De har undersøgt forskellige typer, og også vurderet brugbarheden af vores nuværende containere, og
flere andre forhold.
Gruppe 4har opgaver som lapper "lidt ind over" grupens, så de to grupper er i dialog med hinanden.
Gruppe 3
Gruppen var repræsenteret ved Martin Phillip Hald som redegjorde for deres ideer og tanker. Tak for
det.
De har et ønske om at kunne udvide jollehuset med nogle meter mod nord, hvilket vil give god mening.
P.t. er det areal udlagt til oplagsplads for kajakker.
Kajakafdelingen vil sikre en god dialog med jolleafdelingen og også med vinterbaderne, som holder til
i den del af havnen. De gør sig nogle tanker om et mastehus i forbindelse med jollehuset, en ide som
gruppe 2 nok ikke helt er "varm" på. Gruppen tænker også på måske at integrere vinterbadernes sauna
på sigt.
Gruppe 4
Peter Pedersen oplyste at de har haft nogle møder i gruppen, og vil fortsat have det, men at flere af
deres opgaver hænger noget sammen med de øvrige grupper. De vil derfor holde tæt dialog med de
andre grupper. Gruppen arbejder på emner som: Toilet tømningsfaciliteter for både og autocampere.
Vaskeplads for både når de kommer på land. Containerplads med affalds sortering (afventer
retningslinjer fra Reno Djurs), Stativgården (sammen med gruppe 2) spildolie, havne æstetik (vi skal
have en flot havn), optimering af p-pladser m.v.
Selvom Peter trækker sig fra bestyrelsesarbejdet fortsætter han som "Tovholder" i arbejdsgruppen.
Gruppe 5
Henning Buddig meddelte at gruppen, sammen med bestyrelsen, har haft et møde med DGI, hvor vi
diskuterede ny hjemmeside og kommunikation generelt.
Gruppen har kontaktet firmaet bag appen "Min Forening", som også kan tilbyde hjemmeside, for at få
et møde med dem. Det vil ske her i efteråret.
Vi skal også have en kontakt til kajakafdelingen som har deres egen hjemmeside.
Det vil være ønskeligt at de to foreningsfraktioner arbejder mere sammen, også på området omkring
kommunikation.
-----------------------Dette var hvad jeg i hovedtræk kan huske fra aftenens debat. I kan selv rette og supplere i jeres
referater i grupperne.

På efterårets generalforsamling vil det være fint hvis de enkelte grupper kort redegør for deres arbejde
og status på arbejdet.
Det er de enkelte "Tovholdere" som skal formidle dette referat ud i grupperne !!
Hilsen
Peter Storm

