BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. september 2004
Til stede: Alex, Arne, Bent, Jakob, Jan, Karsten, Per, Thorvald
1. Lodtrækning pladser til leje 2005.
Lodtrækningen gav følgende:
1. Tom Withen/Teis Hjort
2. Freddy Christiansen
3. Gert Petersen
4. Henning Husom
5. Erik Juhl Jensen
6. Kaj Hyllegård
7. Asger Christensen
8. Ib Nielsen
9. Kim B. Pedersen
10. Per Jensen
11. Michael M. Kousgård

medlemsnr. 180
medlemsnr. 194
medlemsnr. 208
medlemsnr. 200
medlemsnr. 224
medlemsnr. 203
medlemsnr. 173
medlemsnr. 218
medlemsnr. 226
medlemsnr. 153
medlemsnr. 47

2½ m plads
2½ m plads
2½ m plads
3½ m plads
3½ m plads
3 m plads
3 m plads
2½/3 m plads
3 m plads
2½ m plads
3 m plads

2. Principper for tildeling af udlejningspladser.
Der var i bestyrelsen enighed om, at lægge op til en ændring af principperne, så tildeling af udlejningspladser sker efter ancienitet (indmeldelsesdato). De, der ønsker at leje en plads, skal fortsat søge hvert
år inden 1. september. Arne vil lave et konkret forslag til nye principper, som kan drøftes på næste bestyrelsesmøde og fremlægges på førstkommende generalforsamling.
3. Bådelaugets økonomi.
Kassereren oplyste, at der p.t. er en samlet beholdning på ca. kr. 110.000. For regnskabsåret er der
bud-getteret et overskud på kr. 39.500. Kassereren oplyste, at 4 medlemmer fortsat er i restance med
frist til indbetaling dags dato efter 2. rykker. Bestyrelsen var enige om at udtrykke misbilligelse i
relation til de medlemmer, som ikke sørger for rettidig indbetaling eller fremlægger dokumentation,
hvis de mener at have indbetalt kontingentet.
4. Bøjer til renden.
P.g.a. vanddybden er der behov for flydebøjer i stedet for de yderste koste i renden – 2 grønne og 3
røde. Prisen vil være i alt kr. 11.000 + ankergrej. Bestyrelsen besluttede at iværksætte anskaffelse.
5. Miljøforhold.
Miljøstyrelsen har rykket for en affaldsplan for havnen med indsendelsesfrist i år 2000. Arne har
fundet dokumentaton for, at vi har indsendt affaldsplanen, så vi betragter sagen som bilagt.
6. Klapningstilladelse.
Vi må påregne behov for oprensning af den yderste del af renden. Den gamle klapningstilladelse er
udløbet. Arne laver ansøgning omfattende 2000 kubikmeter gældende i 2005.
7. Udlejning af klubhus.
Bestyrelsen vurderer, at der er behov for en mere fast procedure i forbindelse med privat leje af
klubhuset. Bestyrelsen foreslår, at der udarbejdes et ansøgningsskema omfattende de nødvendige
oplysninger. Det blev besluttet, at henvise sagen til klubhusudvalget.
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- 2 8. Vandleverancer.
På baggrund af en henvendelse fra kommunen har vi accepteret at levere vand til de græssende køer på
naboarealet. Tilbagemelding fra kommunen er endnu ikke modtaget.
9. Vedligeholdelse af arealer.
Thorvald foreslår anskaffelse af en maskine til klipning af det grove græs/bevoksningen, især på bådoplægningspladsen. Prisen er ca. kr. 10.000. Efter en drøftelse af behov og alternative muligheder blev
anskaffelsen godkendt. Thorvald afgiver bestilling.
10. Flagspil.
Træet til det nye flagspil er anskaffet for ca. 1.000 kr. Arbejdet udføres af frivillig arbejdskraft.
Yderligere udgifter må dog påregnes. Det blev drøftet, om flagspillet p.g.a. dets højde vil blive for
iøjnefaldende. Der var delte meninger herom, men det blev besluttet at gå videre med arbejdet.
Et flagudvalg skal nedsættes på næste generalforsamling.
11. Udsugning i klubhuset.
Etableringen er endnu ikke gennemført, trods løfter herom. Arne kontakter Kim for at høre, om
færdiggørelse kan ske snarest.
12. Bortkommet pladsbevis.
Advokaten har endnu ikke givet tilbagemelding om gennemført mortifikation. Arne overvejer at rykke.
13. Flere ejere pr. båd.
Der er efterhånden en del både, som har flere ejere. Vi drøftede, hvilke problemer dette kan forventes
at medføre, bl.a. i relation til sikkerhed for, at en båd på en given plads nu også tilhører den, der ejer
pladsen. Vi kom ikke til en endelig afklaring af problemets størrelse og vigtighed. Vi overvejer til
næste møde.
14. Mastekran.
Bestyrelsen har ikke hørt nyt om den planlagte etablering. Vi forventer, at arbejdet fortsætter som
aftalt.
15. Offentliggørelse af referat fra bestyrelsesmøde.
Vi vedtog, at referat fra bestyrelsesmøderne fremover sættes på opslagstavlerne samt offentliggøres på
vor hjemmeside. Bent udsender referat som hidtil. Arne godkender og sørger for opsætning på
opslags-tavle og videresendelse til webmaster Poul Henriksen.
16. Orienteringpunkter.
Herunder blev nævn/drøftet tilladelse fra Farvandsvæsenet til lys i ledefyr, besvarelse af spørgeskemaer om terrorsikring og miljø, rigtig afrensning af bundmaling, vedligeholdelse af medlemskartotek, forholdsregler, når en hundeejer ikke fjerner hundens efterladenskaber.
17. Kommende møder.
Næste bestyrelsesmøde afholdes midt i november. Bent indkalder. På dette møde skal vi bl.a. drøfte
vor indstilling til forslaget fra Steen og Helge vedr. havnens fremtid, samt mulige konsekvenser af
kommunesammenlægning.
18. Generalforsamling.
Planlægges gennemført 13. marts 2005 kl. 11.00.
Standerhejsning er planlagt til den 23. april.

Ref. Bent Frandsen

Ref.: godkendt af Formand
Arne Frandsen

