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 Referat fra dialogmøde mellem Nappedam Bådelaug og Nappedam 
Vinterbadere, 2021 

Mødedato og tid 03 MAJ 2021 Kl.: 1900 – 2000 

Sted Nappedam Lystbådehavn Klubhuset 

Mødeleder Hans Münter/Peter Storm 

Referent Hans Münter 

Tilmelding/afbud Til Hans Münter 
  

Emne Dialogmøde mellem Nappedam Bådelaug og Nappedam Vinterbadere 
Dags-
orden 

1. Velkomst og 
godkendelse af 
dagsorden 

I.a.b. 

2. Emner til be-
slutning 

 

a. En integreret trappe i bådebroen (VB). 

Mulige trappeløsninger blev drøftet – en integreret trappe i bådebroen 
med låg på om sommeren, en tømmerflåde, en aluminiumstrappe. Det 
blev besluttet, at VB udarbejder et konkret forslag, som kan drøftes i NB 
bestyrelse. 

b. Maling af omklædningsskærm på saunavognen (NB) 

Males rød inden udgang af maj måned. 

c. Dato for saunaens flytning til sommerplads (NB). 

Saunaen flyttes snarest muligt, og senest den 15. maj. VB kontakter 
havnens Pladsmand Jens Thomsen angående lån af rendegraver. Tlf. 51 
86 91 80 

3. Emner til drøf-
telse 

a. Rengøring af toiletter (NB) 

NB forslår ekstern rengøring, medmindre at VB garanterer at holde de to 
toiletter rene. VB planlægger at genoptage den ugentlige rengøring. 

b. Havnens parkeringsforhold (NB) 

Parkering udenfor bommen er i h.t. Syddjurs kommune, ikke tilladt. (der 
er en tinglyst deklaration herom). I løbet af maj måned opsætter NB et 
såkaldt ”Fodhegn” langs Molsvejen og indkørslen, så det ikke længere bli-
ver muligt at parkere på arealerne. Al parkering skal derefter foregå på 
det eksisterende areal indenfor bommen. Græsarealerne må ikke inddra-
ges til P-plads. Herom er der også en deklaration. Det bevirker, at alle, 
også VB, må parkere hist og her, hvor der er plads. NB anførte, at der er 
plads til mindst 50 biler på havnearealet, når alle både er på land, men 
man kan komme til at gå lidt fra bil til sauna. 

c. Medlems max i Vinterbadeklubben (NB) 

NB ønsker, at der skal være et medlems max. på 200-250 VB. VB vil fort-
sætte booking-systemet i saunaen med maksimalt 12 badende af gan-
gen, hvilket giver en naturlig balance i medlemstallet. VB ønsker derfor 
ikke et loft, men har fokus på belastningen. 
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d. Måneds medlemmer (NB) 

NB foreslår at der ikke længere skal tilbydes mulighed for måneds med-
lemskab. VB orienterede om, at denne medlemsform er afviklet. 

4. Emner til ori-
entering 

a. Nøglebrikker (NB) 

Da al parkering fra næste sæson skal foregå indenfor bommen, skal en 
overvejende del af vinterbaderne anskaffe sig en nøglebrik. Nøglebrikken 
skal opdateres mindst hver sjette måned. Procedure for nøglebrikkernes 
opdatering er beskrevet på VB hjemmeside. 

b. Lukke bommen om aftenen (NB) 

Det er vigtigt at bommen lukkes og låses når sidste person forlader hav-
nen. Om vinteren er det som regel en VB. 

c. El afregning 2021 (NB) 

Når saunavognen er på sin sommerplads, aflæses elmåler. Tallet medde-
les Henning Madsen og Peter Storm. Derefter sender NB kasserer en fak-
tura for forbruget. (kr. 2,25 pr. kw) 

 
5. Eventuelt  

 VB = Vinterbaderne, NB = Bådelauget 


