
   Bestyrelsesmøde 8. april 2015
     

 Nappedam Bådelaug

Deltagere: Henning  Madsen,  Henning  Hansen,  Jytte  Gyldenløve,  Jan  Uhrskov,  Egon
Sørensen, Frans Sørensen

  
Fraværende: Harald Jørgensen, Jesper Norup.

Referent: Frans Sørensen

Dagsorden

1. Spørgetid.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Siden sidst.

4. Regnskab og budget.

Herunder status på etablering af mobil-pay.

5. Annoncebudget for ”Åben Havn” d. 6. juni.

6. Status på nyt jolle- og kajakhus.

7. Status på uddybning.

8. Eventuelt.

Herunder årshjulet.
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1. Spørgetid.

Ingen fremmødte.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet fra bestyrelsesmødet d.11. marts  2015 blev godkendt og 
underskrevet af de tilstedeværende.

3. Siden sidst.

Sejlklubber i Østjylland. Jan Uhrskov og Henning Madsen har deltaget i et
møde hvor mange af de forskellige sejlklubber i Østjylland var 
repræsenteret. Henning Madsen refererede fra mødet. Af emner blev der
bl.a. drøftet, samarbejde, rekruttering af nye sejlere, og  mediedækning. 
Næste møde afholdes af sejlklubben Bugten i Århus.

Vinterbadning. Nappedam Bådelaug har fået en henvendelse fra arkitekt
Poul Kjær vedr. vinterbadning. Henning Madsen har aftalt et møde med 
Poul Kjær og Karen Andresen.

Kalendere. Henning Buddig har lagt kalendere ind på hjemmesiden, så 
det fremover er muligt at se hvilke aktiviteter der foregår på havnen.

Festudvalg. Der er i øjeblikket ikke et festudvalg. Flere har givet udtryk 
for at de gerne vil hjælpe, hvilket er prisværdigt, men vi mangler nogle 
”tovholdere”. Derfor efterlyses der blandt medlemmerne frivillige til 
festudvalget.

Køkkenudvalg. Køkkenudvalget har efter 10 år meldt at det stopper. 
Bestyrelsen takker for en god og nødvendig indsats gennem årene, hvor 
køkkenet hvert forår har fået en grundig rengøring. En mulig løsning 
fremadrettet er at rengøringen overgår til ”frivilligt arbejde”.

Nødtelefon. Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at havnens 
fastnettelefon kan placeres på et offentligt tilgængeligt sted, hvor den 
kan bruges som nødtelefon. 

4. Regnskab og budget.

Halvårsregnskabet blev gennemgået. Ingen særlige bemærkninger.
Kassekredit. Plus kr. 376.952 
Udestående: kr. 3200

Mobil-Pay.  Der er  købt en mobiltelefon til havnen, således at der 
fremover kan købes diesel via Mobil-Pay.

5. Annoncebudget for ”Åben Havn” d. 6. juni.

Fra Syddjurs Kommune har vi modtaget et tilbud om muligheden for at 
benytte bannere fordelt rundt i kommunen. Selve standerne kan vi 
benytte gratis, men bannerne skal vi selv betale.
Vi siger ”Nej Tak” fordi det bliver for dyrt.
Til ”Åben Havn” genbruger vi folderne fra sidste år i en tilrettet udgave.
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6. Status på nyt jolle- og kajakhus.

Foreløbige tegninger blev fremlagt og drøftet.

Der er møde i Byggeudvalget  d. 22.april.

7. Status på uddybning.

Intet nyt

8. Eventuelt.

Standerhejsning d. 2. maj. Vi serverer øl/vin/ vand, pølser og snack. Vi 
hjælper hinanden ligesom sidste år.

Nye standere er modtaget.

Møde for nye medlemmer på mandag d.13.april kl.19:00. Mange nye 
medlemmer har tilmeldt sig til mødet.

DGI har i samarbejde med Nets præsenteret en ny sponsormodel, som 
hedder Klubliv Danmark. Medlemmer af en klub der tilmelder sig ordningen 
kan, hver gang de bruger deres Dankort i en butik der er sponsor, optjene 
mikrosponsorater til klubben. Vi tilmelder os Klubliv Danmark.  Se evt. mere
på www.klublivdanmark.dk

Sejlerskole. Som annonceret i Lanternen er der igen i år sejlerskole. Prisen 
er 1300 kr. Denne pris forudsætter at man er medlem af Nappedam 
Bådelaug, hvilket koster 785 kr.

Affaldsplan er godkendt ved miljøministeriet.

Særlige indsatsområder i 2015. 

Indsatsområde Tidsfrist
1 Indkøb af kopimaskine Er anskaffet.

2 Indførelse af mobilbetaling 1.april 2015             pågår

3 Autocamperplads 15.april 2015

4 Kampagne for nye og yngre medlemmer Sommer 2015

5 Nyt kajak- og jollehus Følges løbende

6 Uddybning Følges løbende
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7 Nye pladsmænd, når den tid kommer Drøftes med Kaj og Peter

Aktivitetskalender

Se også hjemmesiden

08-04-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
09-04-2015 kl.19:00 Kajak: Fællesspisning og workshop, velkommen til nye folk.
13-04-2015 kl.19:00 Møde for nye medlemmer
02-05-2015 Standerhejsning
07.05-2015 Pensionister på besøg
20-05-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
17-06-2015 kl.19:00 Bestyrelsesmøde
29-08-2015 LM-klubben
30-08-2015 LM-klubben

Referent: Frans Sørensen
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