Bestyrelsesmøde
21. 02. 2022
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Repræsentanter fra Jolle- og Kajak afdelingerne kommer til dialogmøde kl. 19.
MØDE: Der er lavet særskilt referat fra dette møde, som også kommer på
hjemmesiden og opslagstavlen.

2.

Orientering fra formanden.
Den nye bom ved indkørslen virker som den skal. Der har dog været to svigt, hvor
den ikke ville åbne, hvilket skyldes et strømsvigt og noget frost. Der er lavet en
nødprocedure for åbning af bommen i disse tilfælde.
John og Mortalin har intensiveret kampen mod rotter på havnen, og i skrivende stund
har de vundet. Der er ikke set rotter de seneste uger. Super!
Arbejdsholdet har været flittig, og der er udskiftet bro planker m.v. flere steder på
havnen, og mange andre tiltag. Gennemsnitsalderen er høj på Arbejdsholdets
medlemmer, så jeg kan godt forstå at flere siger stop efter denne vinter. Det
bevirker at der meget gerne skal være nye kræfter, der vil træde til.

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: Steen Jensen redegjorde for arbejdet i gruppe 1.

-

FLIDs generalforsamling i Fredericia
MØDE: Nappedam deltager ikke.

-

FLIDs havnemøder i Haderslev / Nykøbing Mors
MØDE: Nappedam deltager ikke.

-

Havnens El-forbrug og Elpriser
MØDE: Vi har et unormalt højt el-forbrug i øjeblikket, og det skyldes ikke alene
vinterbadernes sauna. Der er monteret nye el-målere, og disse aflæses hver
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måned. Når første kvartal er gået kan vi antagelig blive klogere på hvor forbruget
ligger, og reagere herpå.
El-priserne stiger voldsomt i denne tid, og afregningsprisen overfor medlemmer
med bi-måler samt vinterbaderne er p.t. kr. pr. kw 3,25 (1 kr. mere end sidste
år).
-

Bestyrelsens holdninger til ”Fremtidens havn / Gruppe 1”
MØDE: Et bestyrelsesflertal, og således ikke en enig bestyrelse, vedtog nogle
retningslinjer for gruppens videre arbejde. Der er lavet et internt notat herom til
gruppen. De endelige beslutninger træffes af Bådelaugets medlemmer på en
generalforsamling.

-

Bommens permanente åbningstid.
MØDE: Den permanente åbningstid ændres i takt med længere dage, så den vil
blive ændret til kl. 07-19. Knud sørger herfor.

-

Nødprocedure for åbning af bommen
MØDE: Nødprocedure, samt nøgler, for åbning af bommene bliver hængt op i det
aflåste værksted. Så er der en større personkreds som kan hjælpe hvis det bliver
aktuelt.

4.

Regnskab og budget.
Indestående på konti kr. 1.409.774,- og et udestående på kr. 28.627,-

5.

Status på venteliste på bådpladser:
Fremtidig vil venteliste på pladser være med på referatet hver måned.
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Eventuelt:
- Standerhejsning lørdag den 7. maj kl. 13.30
MØDE: Opslag herom kommer på hjemmesiden og i Lanternen.
-

Gammelt surf bræt med sejl bag klubhuset
MØDE: Skrottes

-

Mødeplan 2. halvår 2022
MØDE: Aftalt, og kommer i Lanternen samt på hjemmesiden.

-

Skilte (”Af- og pålæsning tilladt… ”)
MØDE: Der indkøbes to skilte til P-pladser tæt ved klubhuset, som forbeholdes
”Af- og pålæsning tilladt, Max. 15 min”. Erstatter tidligere skilte.

-

Parkerede biler i indkørslen udenfor bommen
MØDE: Der har nogle aftner været parkerede biler udenfor bommen, primært
vinterbadere. Det er præciseret overfor dem, at det er ulovligt, og det gælder
naturligvis alle. Til næste år er alle vinterbadere forpligtet til at købe en nøgle
brik til bommen.

-

Bådisætning
MØDE: Pladsmændene laver opslag herom til Lanternen, Hjemmesiden og
opslagstavlen.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste mød
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