
Bestyrelsesmøde
25. 04. 2022
     

 Nappedam Bådelaug

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

Fraværende: 

Referent: Anne Birthe Kajhøj

  Dagsorden:

1. Spørgetid.  
Syddjurs Ungdomsskole er inviteret til dialogmøde kl. 18 .
MØDE: Fra Syddjurs Ungdomsskole mødte Thomas Stenumgaard Lind. 
Vi tog udgangspunkt i vores samarbejdsaftale, er er enige om at samarbejdet 
fungerer fint. Hvis vi får brug for at kontakte Thomas, kan det ske på tlf. 60123906. 

Kapsejladsudvalget til dialogmøde kl. 19.
MØDE: Poul Erik Lading orienterede om planerne for Kapsejlads. Bøjerne fungerer 
fint, dog mangler der et anker, som de vil finde ved hjælp af dykker.
Første aftensejlads er tirsdag den 10.maj.
Et nyt tiltag i år er, at nye tursejlere kan sejle med i egen båd, ved at de får tildelt et 
”handicap”, og mulighed for at få gode råd efter sejladsen.

2. Orientering fra formanden.
Så er isætning af vore både for alvor igang, og det er jo herligt. Den blå traktor 
havde nogle problemer med snavs i dieseltanken, men det har pladsmændene fået 
løst.
Vinterbaderne slutter deres sæson i slutningen af april, og saunavognen bliver flyttet
ind til Jollehusene i starten af maj. Så kan Jolleafdelingen, og de to skoler vi 
samarbejder med, rykke ind på området.
En af vore store bagagevogne lå langt ude i havnebassinet ved plads D-37. Jørn og 
jeg fik den fisket op i Påsken, men hvordan den er havnet der, og så langt ude, 
kunne være rart at vide?
Onsdag den 20. april havde vi møde med nye medlemmer. 16 nye var fremmødt 
samt repræsentanter fra Bådelauget, og vi havde et par gode timer sammen.
Internetdækningen svigter lidt hist og her, men vi er opmærksomme på det, og 
håber på at få det løst inden længe.
Lørdag den 30. april starter vores vagtordning. HUSK din vagt!
Lørdag den 7. maj har vi Standerhejsning. Vi glæder os til at se rigtig mange den 
dag, og håber naturligvis på godt vejr.
John har fanget en stor fed rotte ved mastekranen. Super, og problemerne med disse
bæster er blevet stærkt reduceret.
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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 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:
Grupperne holder deres møder, og der kommer referater derfra på hjemmesiden. På et 
tidspunkt kommer der konkrete forslag ”på bordet”, som der skal tages stilling til på en 
generalforsamling.
Gruppe 1 vurderer bl.a. om C og D broerne måske skal være flydebroer. En ikke helt så 
tosset type findes i Mariager Lystbådehavn. Kik på dem, hvis du er på de kanter.
Der pågår også kontakt til firmaer som kan tjekke vores havnedybder, så vi ved hvor, og 
hvor meget, der skal uddybes.

- Afspærring ved det lille slæbested?
MØDE: Vi vil afspærre det flisebelagte område ved jolle- og kajakhusene med en
galvaniseret kæde, som dog er let at åbne. Denne kæde monteres på nogle 
stolper som støbes i betonklodser. Produktionen af disse klodser vil 
kajakafdelingen stå for på deres arbejdsdag den 1. maj.

- Elpriser? 
MØDE: Som alle ved, er priserne på energi steget voldsomt. Sidste forår blev bi-
målere og vinterbadere afregnet med på pris på kr./kw 2,25.
I år er priser kr./kw 3,25 

- DS-bøje drevet i land ved Kalø skoven
MØDE: En af de gule DS-bøjer er drevet i land ved Favntræpladsen i Kaløskoven.
Den har revet sig løs ved Vosnæs. Flere medlemmer har gjort os opmærksom 
herpå. Peter Storm var også opmærksom på bøjen, da han selv har trukket den i 
land, og i søndags lånte en nøgle af skovfogeden til bommen. Da han kom frem 
til ”bøje stedet”, var den væk!

- Møde med Vinterbaderne den 28. april kl. 19.
MØDE: Peter Storm og Bjarne deltager, og det samme gør Henning og Steen, 
hvis de kan nå det.

- Nye borde/bænke sæt? 
MØDE: Der er en del meget nedslidte bord/bænkesæt på havneområdet, ikke 
mindst på grillpladserne langs molen. Vi vil tælle op hvor mange der skal 
udskiftes, og få nye købt hjem inden standerhejsning. De gamle skrottes!

- Nye bagagevogne?
MØDE: Der indkøbes 2 nye. De koster kr./stk. 4.000, - 
Vi har en meget udslidt vogn, som skal skrottes.

4. Regnskab og budget.  
MØDE: Kr.     1.240.658   indestående i bank.

5. Eventuelt:
- Prisen for rengøring stiger den 1. maj med 10 %

Vi vil dog ikke skifte selskab. Rengøringsfrekvenserne øges hen over foråret og 
sommeren.

- Jytte vil undersøge om vi har nye forhæng til bruserummene. Ellers vil hun købe 
nogle.

- Bommens faste åbningstid ændres fra lørdag den 30. april til kl. 06-23.
Samme dag starter vores nattevagt.

2



- Dieseltanken på den blå traktor er fuld af snavs, og det er meget vanskeligt at få 
den tømt og rengjort. Der er lavet en midlertidig løsning, som næppe er holdbar i
længden. En udskiftning af filtre koster ca. kr. 4.000, - hver gang, så vi vil inden 
bådoptagning til efteråret, forsøge at finde en løsning. Antagelig montere en ny 
tank. En sådan kan købes for nogle få tusinde kroner.

- Status på venteliste på bådpladser:

2,5
M

3.0
M

3.5
M

4.0
M

4.5
M

5.0
M

1 12 13 10 7 3

6.    Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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