Referat Gr 4. - 30/5 22
Fremtidens Havn
Nappedam den 30. maj. kl. 19-21

Deltager: Peter Pedersen, Henning Buddig, Marianne Saats, Søren Kirk, Kurt
Christiansen, Karsten Kristiansen. Henning Madsen Henning Vittrup
Fraværende: Michael Frandsen

Gennemgang og opsamling på Gr. 4`s fokuspunkter.
Efter gennemgang af punkterne gik vi en tur på havnen, hvor vi
kikkede på forholdene i ”miljøgården” og så på muligheder for at
ændre på parkeringspladser. Der var forslag om at udvide parkering
på pladsen ved klubhuset, men vi blev enige om at denne skal blive
som den er!
Vi har også forbi det grønne areal længst mod øst, her vil der være
gode mulighed for at placere nogle sheltere.

Parkering:

P plads til aflæsning max. 5 min. (op til 30min) Der er
etableret 2 pladser, så må vi evaluere efter sommeren.
Bedre markering til campere og trailere (båse) Parkerings regler
udleveres til slæbesteds brugere
Henning Vittrup vil skaffe noget tovværk, som kan bruges til
markering af parkeringsbåse (bestyrelsen evaluerer på dette.)
Langtids parkering – opfordring til at parkere hjemme. Gerne
opfordringer i Lanterne, hjemmeside, og opslagstavle
Handicap parkering. Kunne etableres ved Lille klubhus.
Cykel parkering. Der kan med fordel ændres på placering af
bagagevogne og cykelstativer
Parkering tættere på klubhuset. Ødelægger vores fine plads ved

klubhuset.

Henvisninger i stedet for forbud!
Flere bagagevogne. Er indkøbt
Mindre både omring kajak og jollehus= mere plads til vinterbadere
og kajak
Er allerede blevet bedre ved dette års bådoptagning
Jollernes placering. Der er ryddet pænt op

Miljø:

Tømning af toilet tanke:
Dette har 1 prioritet!!
Gruppen forslår stationært anlæg, som indtænkes i Gr.1”s planer om
nye broer!

Affaldssortering efter lovgivningen som min. Placering af dette?
Miljø station i nyt hus/skur
Vi kender ikke myndighedernes fremtidige krav (Nappedam er under
”erhvervs ordning”), men det skal tænkes ind i etablering af
materielhus.
Der er meget vigtigt at Gr. 2 tænker dette ind i deres planer
Vaskeplads ved optagning. Skal indtænkes i Gr. 1 planer
Mulighed for plads til båd på land om sommeren til
maling/sandblæsning ol.
Vedtægterne tillader ikke dette (Man må benyttet et værft, som har
faciliteterne)
Solpaneler. Skal tænkes ind i Gr. 2 planer
Sæt høje standarder
Sauna har stort varme tab—ny sauna
Camperne grå spildevand? Henning ved hvordan vi gør nu.
Lade station
Grønne områder:

Sprøjtning hvis lovgivning tillader, gasbrænder for farligt
Opdatering af shelter plads. Skal vi ansøge fonde? udvidelse – klap område udvides

Ikke sprøjtemidler
Molen kan gøres mere indbydende… jævnes så den er til
at gå på. Bænke/borde på molen.
Et godt møde med mange gode input. Vi arbejder forsat med emnerne, og
vil løbende komme med forslag til bestyrelsen
Gr. 4 vil gerne indstille til, at der afholdes et fælles møde i fremtidens havn
inden
Generalforsamlingen.
Er andre interesserede i at deltage i gruppen er de velkomne 😊

Næste møde: Den 29/8 kl. 19 som udgangspunkt i klubhuset.

På vegne af Gr. 4
Peter Pedersen

