Dialogmøde
21. 02. 2022
Nappedam Bådelaug

Deltagere fra bestyrelsen:
Jytte Gyldenløve, Steen Jensen, Henning Buddig, Peter Pedersen, Bjarne Knudsen
Deltagere fra Kajakafdelingen:
Jørgen Damgaard
Deltagere fra Jolleafdelingen:
Klaus Holch
Referent: Peter Storm

Dagsorden:

1.

Jolleafdelingen
-

Organisation / Kompetencer
Jolleafdelingen har så småt deres organisation på plads, hvor hovedpersonerne p.t. er
Klaus, Jari, Kasper og Anne Birthe. Christian og Henrik er behjælpelige i opstart fasen.

-

Opstart ny sæson (Hjemmesiden m.v.) - sikkerhed – svømmehal – kæntringsøvelser –
førstehjælp – teori
Der annonceres i lokalavisen og på hjemmesiden vedrørende opstart møde. Indskrivning
14. marts, og opstart 23. april. I starten på lørdage, derefter mandage sidst eftermiddag.
Der er styr på ovennævnte forhold.

-

Økonomi
Afdelingen har p.t. kr. 66.000 til rådighed og får yderlig kr. 15.000

-

Gammelt materiel som ligger i ”hjørnet”
Klaus vil gennemgå materiellet og se hvad der kan bruges, hvad der skal repareres og
hvad der skal smides væk. Vores medlem Kim har lovet at hjælpe med eventuelle
glasfiber reparationer. Kim og Klaus får oplyst kontaktoplysninger. Måske den ene af de
nedslidte optimistjoller kan bruges på legepladsen?

-

Flydebroen
Vi tænker at den kan klare endnu en sæson. Havneudvalget kikker på den. Ellers må vi se
os om efter en ny.
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Kajakafdelingen

2.
-

Status Arbejdsgruppe 3
Jørgen orienterede om gruppens arbejde, som bl.a. kikker på en helhedsløsning med
masteskur og sauna m.v. Bjarne Knudsen, som er ”tovholder” i Gruppe 2, der også
arbejder med et nyt masteskur vil blive opdateret, og få status. Klaus fra Jolleafdelingen er
velkommen i gruppen.

-

Benytte ”hjørnet” når de gamle joller er væk
Klaus vil som nævnt kikke på det gamle materiel, og derefter drøfte anvendelsen af
arealet med kajakafdelingen.

-

Antal medlemmer
Kajakafdelingen vil hen over de næste par år tilstræbe et medlemstal på 100.

-

Prislisten
Ingen ændringer i listen og den måde den administreres på.

-

M.v.
Jørgen vil tilstræbe at kajakmedlemmer som ikke fortsat ønsker medlemskab efter et
årsskifte, meddeler det, inden Jytte skal sende opkrævninger ud.

Fælles

3.
-

Hvordan sikrer vi at det lille slæbested kun kan bruges af vores to afdelinger?
Aftalt at arealet omkring Jolle- og Kajak huset afspærres med jernkæder. Disse fastgøres
på stolper, enten af jern eller træ, som monteres i beton klodser. Peter undersøger om vi
kan købe nogle billige ”Hoffmann klodser”, ellers må vi evt. selv støbe nogle.
Kajakafdelingen vil antagelig gerne være behjælpelig med den opgave, i forbindelse med
deres arbejdsdag her i foråret. Kæderne skal forsynes med hængelåse, bedst af den type
som passer til vores digitale nøgler, om end de er lidt dyre.

-

Forholdet til Vinterbaderne?
Ingen problemer

-

Forholdet til Syddjurs Ungdomsskole?
Ingen problemer. Vil gerne have at de placerer deres materiel så det ser bedst ud for
området. Klaus tager en snak med dem. Det samme gælder Rønde Høj- og Efterskole.
Bestyrelsen skal have et opstartsmøde med Ungdomsskolen.

-

Forholdet til Rønde Høj- og Efterskole?
Ingen problemer, se ovenfor.

-

Parkeringsforholdene?
Dejligt med det større parkeringsareal til vinterbadere, kajakroer m.fl. Det fungerer godt.

-

Vedligeholdelse af bygningerne inde og ude?
Som udgangspunkt tager Arbejdsholdet sig af vedligeholdelsen, og vi ser gerne, at der er
medlemmer fra kajakafdelingen på Arbejdsholdet. Det vil vi efterlyse til efteråret.
Kajakafdelingen løser selv en række mindre opgaver på bygningerne inde som ude.

-

De grønne arealer
Bådelauget anvender godkendte sprøjtemidler til ukrudt bekæmpelse. Det ser
kajakafdelingen gerne stoppet, hvilket i så fald må ske ved en generalforsamlings
beslutning, eller hvis det forbydes af myndighederne.
MEN kajakafdelingen vil selv sørge for at fjerne uønskede vækster (ukrudt) omkring
kajakhuset og langs vejen (på begge sider) ned til kajakhuset. Disse områder friholdes for
sprøjtegift, hvilket Peter meddeler vores Arbejdshold.

-

M.v.
Vi vil alle tilstræbe at der bliver bedre kontakt afdelingerne imellem. Det være sig
Bådelauget, Jolleafdelingen og Kajakafdelingen, og måske også kajsejladsafdelingen samt
på sigt Vinterbaderne.
Det kan være i form af fælles Temadage, foredrag, arrangementer m.v.
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