Bestyrelsesmøde
23. 05. 2022
Nappedam Bådelaug

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

Dagsorden:
1.

Spørgetid.
Jens Thomsen, pladsmand, kommer og drøfter problemerne med den blå traktor,
Som også er på vores dagsorden.

2.

Orientering fra formanden.
Lørdag den 7. maj havde vi standerhejsning i det fineste vejr. Mere end 100 personer
var fremmødt, og vi havde nogle gode timer sammen.
Den blå traktor driller fortsat, så nu kommer den på vores dagsorden.
Lørdag den 11. juni ved 13-tiden kommer cykelholdet Team Rynkeby forbi
Nappedam, hvor de holder en lille pause. De kommer ca. 50 personer i en times tid.
Der er desværre allerede tre personer som har ”glemt” at tage deres nattevagt. Det
er ikke så godt, og jeg vil bede jer alle om at huske jeres vagt.
Punktet er på vores dagsorden.
Bommen ved slæbestedet er blevet påkørt en enkelt gang, og tæt på at blive det en
anden gang. Vi vil gøre et par tiltag for at det ikke gentager sig. Et medlem har også
misbrugt sin adgang til slæbestedet, og lukket en kammerat ind.
Internettet bør nu være helt i top.
MØDE: Men der kan være problemer med forbindelsen inde i nogle af bådene,
hvilket skyldes bådenes isolering m.v.

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)
Gruppe 5: Kommunikation og hjemmeside.
(Tovholder Henning Buddig)

1

-

Et medlem foreslår at vi monterer nogle små skilte på borde/bænkesættene ved
badebroen, om at disse er forbeholdt Bådelaugets medlemmer og betalende
gæster. I sommerperioden er de næsten altid optaget af udefrakommende
badegæster.
MØDE: Bestyrelsen ønsker ikke umiddelbart skiltning ved disse pladser, men vil
følge udviklingen hen over sommeren, og hvis der viser sig et behov for skiltning,
vil det blive gjort inden næste sæson.

-

Vores nye P-pladser med Af- og pålæsning tilladt, Max. 15 min., er blevet lidt
misbrugt af badegæster, som siger at de blot er ude at bade i 15 min. Det er jo
ikke tanken med disse P-pladser.
Vi kan under de eksisterende skilte sætte yderlig et lille skilt med tekst: Kun for
Bådelaugets medlemmer.
MØDE: Vedtaget. Peter bestiller de to små skilte.

-

Den blå traktor har voldt os en del problemer ved isætning af bådene i år.
Dieseltanken skal skiftes ud, og det skal være løst inden optagningen begynder
til oktober. Et af de store dæk punkterede desværre også under en isætning.
Vi har i indeværende regnskabsår brugt ca. kr. 20.000,- på traktoren.
Alternativ må vi vurdere om traktoren skal udskiftes?
MØDE: Vi beholder traktoren indtil videre. Jens Thomsen har drøftet
problemerne omkring dieseltanken med værkstedet i Kolind. De har tilbudt os en
helt ny tank, monteret og leveret for i alt max. kr. 15.000, - Det vil vi acceptere,
og Jens vil bede dem sende os en mail med tilbuddet.

-

Skal det have konsekvenser når et medlem blot bliver væk fra sin nattevagt?
Hvis ja, hvilke?
MØDE: For efterhånden mange år siden vedtog vi at have denne vagtordning, og det tror
vi fortsat på, er en god løsning. I Egå Marina blev der i sidste uge stjålet 10
påhængsmotorer fra både som ligger i vandet.
Det er så ærgerligt at en del medlemmer blot bliver væk fra sin nattevagt, og bestyrelsen
ser gerne at det får konsekvenser. Måske en udgift på kr. 1.000, -?
Oprindelig fik vi at vide, at nattevagt er en frivillig sag, og at vi ikke kunne pålægge et
medlem at tage en vagt. Det vil vi nu undersøge nærmere, og i første omgang rette
henvendelse til Dansk Sejlunion herom. Peter tager kontakt.

-

Hvem følger op på de ting som nattevagten skriver i vagtloggen?
MØDE: Den opgave tager vores Servicesmand John sig af, tak for det.

-

Havnejollen, og hvem vedligeholder den?
MØDE: Som udgangspunkt er det Arbejdsholdet der vedligeholder jollen, og sikrer at der
er benzin i tanken. Jolleafdelingen bruger også jollen, og de sørger selv for deres benzin
indkøb.
Jollens motor og styretøj er i stykker, og det vil vi bede Marinecenter Østjylland i Vrinners
om at kikke på. Peter tager kontakt til dem.

4.

Regnskab og budget.
Indestående på konti i alt kr. 1.270.732, -

5.

Eventuelt:
-

Status på venteliste på bådpladser:

2,5
M
2

3.0
M
12

3.5
M
14

4.0
M
10

4.5
M
7

5.0
M
3

2

6.

-

Prisen på el er steget en del det sidste halve år, og den udgift tænker vi skal
betales af medlemmerne og gæstesejlerne. Vi følger nøje vores forbrug og udgift,
og vi er ikke på katastrofe kurs. Vinterbaderne er afregnet med et forbrug på
små kr. 50.000, - og vinterens bi-målere afregnet med i alt ca. kr. 20.000, Vi vil til efteråret vurdere om der skal fremsættes forslag til generalforsamlingen
om nogle mindre prisjusteringer.

-

Bjarne har bestilt en hovedrengøring, og rengøringsfrekvensen opjusteres hen
over sommeren.

-

Jytte har vasket badeværelsesforhæng, og de er antagelig kaput til efteråret.
Jytte vil da sy nogle nye. Tak.

-

En del medlemmer og gæstesejlere har bemærket at vi har fået en flerskrogsbåd
som lang tids gæst, faktisk et tidligere medlem af Nappedam. Vores
gæstepladser er egentlig ikke tiltænkt disse bådtyper, og slet ikke i længere tid,
men båden ligger helt efter vores regler og prisliste.
Det er nok også noget vi skal drøfte på næste generalforsamling.

-

DGI har gennem ”Min forening” mulighed for at tilbyde os hjælp med en ny
hjemmeside m.v. Det vil vi undersøge nærmere, og drøfte på næste
bestyrelsesmøde.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
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