BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. januar 2018
Tilstede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Bjørn, Karsten
Afbud fra: Allan, Johs
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Køreplan for generalforsamlingen
Som aftalt på sidste møde er indkaldelse, beretning, regnskab, budget og forslag til
idégrundlag klar til generalforsamlingen, som afholdes søndag den 25. marts kl 10.00.
Chr. M vil forberede en redegørelse for arbejdet med at skaffe midler til reparation af
østmolen. Redegørelsen gives under evt. på dagsordenen. På et kommende bestyrelsesmøde
vil vi aftale det videre forløb mht. afklaring af behovet for reparation af østmolen,
løsningsmuligheder og omkostninger. Chr. I sætter på dagsordenen.
I forbindelse med regnskabet aftalte vi, at Britt opretter en separat bankkonto til placering af
de midler, der er hensat til kommende vedligeholdelsesopgaver. Udbetalinger herfra kan kun
ske med underskrift fra kasserer og formand i forening. Den nuværende bankkonto anvendes
til den løbende drift som hidtil.
På bestyrelsesmødet den 19. februar gennemgår vi evt. indkomne medlemsforslag til
generalforsamlingen.
Britt og Chr. M sørger for færdiggørelse af indkaldelse og bilag til udsendelse senest den 7.
marts.
3.

Vild med Vand 2018
Det landsdækkende arrangement afholdes den 9. juni. Bent har kontaktet det nedsatte
udvalg fra 2017. Der er foreløbig tilsagn fra JSK og vi forventer at også fiskere og
kajaksejlere vil medvirke igen. Bent indkalder til planlægningsmøde i marts.

4.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn planlægger udsendelse af mail til medlemmerne om snesikring af bådene samt en
efterlysning af de 2 bortdrevne indsejlingsbøjer.
De nye ruder til klubhuset er leveret og vil snarest blive monteret.
Det blev aftalt, at Bjørn, Kasten og Chr. M mødes og vurderer behov for opfyldning på
ydersiden af østmolen.

5.

Udsendelse af nyhedsmails
For at forenkle udsendelse af nyhedsmails til medlemmerne fra havnens hjemmeside aftalte
vi at bruge samme adresseliste, som Bjørn/Britt anvender. Bjørn sender den aktuelle liste til
Viggo, der er webmaster. Nyhedsmails vil fortsat blive sendt til de øvrige modtagere,
herunder lokalaviser mm.

6. Evt.
Intet at behandle
Ref. Bent Frandsen

