Bestyrelsesmøde
07. 11. 2022
Nappedam Bådelaug

Deltagere: Jytte Gyldenløve, Anne Birthe Kajhøj, Poul Erik Lading, Henning Buddig,
Peter Pedersen, Bjarne Knudsen, Peter Storm
Fraværende:
Referent: Anne Birthe Kajhøj

Dagsorden:
1.

Spørgetid.

2.

Orientering fra formanden.
Lørdag den 29. oktober blev standeren nedtaget i det herligste vejr. Sang, musik og
fælles spisning med mere end 60 fremmødte. Tak for det.
Kursus i hjerteredning afholdt i Klubhuset den 5. november med 26 deltagere, heraf
10 fra Vinterbedeklubben.
Torsdag den 17. november har vi Generalforsamling i klubhuset. Mød op.
Der er rettidigt indkommet 5 forslag til behandling på Generalforsamlingen, samt
forslag til Prisliste 2023. Se det hele på opslagstavlen og på hjemmesiden.
Fra den 1. november er den faste åbningstid for bommen ved indkørslen fra
Kl. 08-18. Udenfor den periode skal du åbne bommen med din nøglebrik. Det kræver
ingen nøgle for at komme ud. Kør blot stile frem til bommen. Opdater din brik ved
klubhuset hvis du ikke har brut den det sidste halve år.

3.

Mødets emner:
-

Status de fire arbejdsgrupper vedrørende ”Fremtidens Havn”

De fire arbejdsgrupper ser sådan ud:
Gruppe 1: Tager sig uddybning, og nye broer m.v.
(Tovholder ? )
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 hjemmeside
(Tovholder Henning Buddig)
MØDE: info kommer på generalforsamlingen
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-

Efterårets generalforsamling
Gennemgang af bestyrelsens beretning, indkomne forslag, praktiske forhold m.v.
MØDE: Program gennemgået – Regnskabet og noter kan ses, og ud printes, fra
hjemmesiden allerede nu. Vil ikke blive udleveret i papirudgave på
generalforsamlingen.

-

Hvor tung en belastning kan vores kajanlæg ved mastekranen holde til?
Den tanke fik jeg (P. Storm), da der for et par uger siden blev løftet en meget
stor motorbåd op af vandet på en lastvogn. Båden vejer omkring 20 t.
Hvem skal betale hvis molen braser sammen?
Det har jeg spurgt vores forsikringsmægler om, og han siger at det skal vi selv.
Hverken vognmanden eller bådens ejer skal dække denne omkostning, og vi kan
måske endda blive ansvarlig for skader på båd og lastvogn, hvis vi ikke ved
skiltning oplyser hvor stor en vægt molen må belastes med. Det skal vi have
kikket på, og bestyrelse samt havneudvalg drøfter situationen.
MØDE: Vedtaget at der ikke fremover må isættes, eller optages, både direkte
med kran. Vi tør ikke løbe risikoen for at vores kaj kollapser!
Hvis en båd skal køres væk med lastvogn, eller en båd kommer til havnen med
lastvogn, skal den afsættes på den grusbelagte plads (ikke på SF stenpladsen).
Båden flyttes til/fra plads med havnens vogn. Pladsmænd skal kontaktes herom.
Der vil blive opsat skilte om proceduren ved kajen.
Kun medlemmer af Bådelauget kan benytte denne ordning, så fremmede både er
udelukket.

-

Ændring i rengørings frekvens og lokaliteter.
MØDE: Er aftalt til en gang om ugen inkl. Lille klubhus og bad.
Handicaptoilet lukkes af for vinteren og de to toiletter i gavlen i Kajakhuset
rengøres af vinterbaderne.

-

Revision af vores forsikringer?
MØDE: Der rekvireres et alternativt tilbud på vores forsikringspakke.

-

HAD (vores kvinde pensionister) søger om et årligt tilskud på kr. 1.000, til sociale arrangementer. De er ca. 20 i gruppen og har en egen betaling på
kr. 200,- om året.
MØDE: Afslag

4.

Regnskab og budget.
MØDE: 1.011.025,83 kr.

5.

Eventuelt:
-

Status på venteliste på bådpladser:
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Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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