Bestyrelsesmøde
15. 08. 2022
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Jesper Pape Larsen fra Jolleafdelingen kommer og deltager i en snak om afdelingens
fremtid og status på deres virke.
MØDE: Der er aktuelt 3 børn tilmeldt afdelingen. Der indhentes børneattester på de
to trænere, som vi skal, og vi håber, og arbejder på, at få flere børn til afdelingen.
Jesper Pape Larsen er kontaktperson for jolleafdelingen.

2.

Orientering fra formanden.
Håber at I alle har haft gode oplevelser de sidste par måneder, og nydt sommeren.
Måske lidt rigelig med blæst. Mit gode skiv‘ Calypso var en tur rundt om Sjælland.
Men sommeren er jo ikke slut endnu selvom dagen er aftaget ca. to timer.
Lørdag den 13. august var der Grisefest på havnen, med fuld hus.
Lørdag den 5. november vil der blive afholdt kursus i hjerteredning. Kurset
arrangeres i samarbejde med Vinterbaderne, og alle er velkomne. Kurset er gratis,
og varer ca. 30 min. Mere herom, samt om tilmelding, følger på hjemmesiden og i
Lanternen. Samme info som i referatet for juni måned.
Den 25. juni havde vi Børnedag i Nappedam. Næsten 25 børn og lige så mange
voksne deltog i løjerne. Krabbefangst, jollesejlads, skattejagt m.v., og John lavede
dejlig suppe på krabberne. Tak til alle involverede.
Den 13. juli var der desværre tyveri fra en båd på plads D-50. Nye fortøjningssnore,
nye hynder og en dunk diesel blev taget. Det er træls at noget sådan sker.
Hændelsen er anmeldt til politiet.
Den 22. juli kom en gæste båd i vanskeligheder ved Rønnen. I hård vind gik den på
grund. Redningsbåden Nordfalcken fra Egå blev kontaktet, og kom til assistance. De
fik båden slæbt ind til Nappedam. Dejligt med at vi har hjælpen indenfor
rækkevidde.
Henning Madsen har opdateret vores affaldsplan, som kan ses på hjemmesiden.
Den er nu godkendt af Miljøministeriet. Tak til Henning.
1

Flere af havnens sommergæster har rost vores havn, herunder den orden der er i
området. Dette skyldes ikke mindst Jytte og John. Tak for det.
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)
Noter:
Gruppe 1 er indkaldt til møde den 18. august.
Fra bestyrelsen deltager Peter Storm, Bjarne Knudsen og Poul Erik Lading.
Gruppe 2: kommer med et regulært forslag til nyt mastehus på kommende
generalforsamling.
Alt hvad der ikke tydeligt er mærket med navn og pladsnummer i de gamle
mastecontainere senest den 1. oktober i år, vil blive skrottet.
Der vil blive ophængt mærkesedler i containerne.
Gruppe 4: ønsker at lave et forsøg med at markere p-pladserne med tykke tove.
Bestyrelsen nikkede ja til forsøget på sidste møde.
Gruppen har møde den 29. august, og senest på det tidspunkt vil der blive taget
stilling til forsøget.
Gruppen ønsker et fællesmøde med de øvrige grupper, og vi aftalte at der vil blive
indkaldt til et sådan torsdag den 15. september kl. 19.00.
Gruppe 5 og bestyrelsen har møde med en konsulent fra DGI den 12. september
for en snak om vores hjemmeside og kommunikation.
Derudover bliver der indkaldt til et møde i gruppen.

-

Valg af ny næstformand
MØDE: Bjarne Knudsen blev valgt.

-

El-priser, El-forbrug og refusion af El- og vandafgifter
MØDE: Vi har haft kontakt til FLID som oplyser, at vi fremover kan få refusion for vores
el- og vandafgifter. Der sker i forbindelse med moms indberetning, og det vil vi benytte os
af fra 1. juli i år.

-

Et par nattevagter efterlyser mulighed for at se film på TV i klubhuset. En enkelt og billig
løsning er at anskaffe et såkaldt Chromecast, den koster ca. kr. 500,MØDE: Der indkøbes et Chromecast.

4. Regnskab og budget.
MØDE: indestående kr. 1.187.191, 5.

Eventuelt:
- Mødeplan 1. halvår 2023 forelagt
MØDE: godkendt
-

Status på venteliste på bådpladser:
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6.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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