BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. februar 2005
Til stede: Alex, Arne, Bent, Jakob, Karsten, Per og Thorvald
Afbud fra: Jan
1. Forberedelse af generalforsamling
Der er ok fra Leif Erlandsen til at fungere som dirigent. Arne sørger for, at generalforsamlingsindkaldelsen sendes til Leif Erlandsen.
Arne har bestyrelsens beretning klar. Der skal dog indsættes statistik vedr. havneanløb 2004.
Regnskab for 2004 er klar og underskrevet af revisorer. Driftsbudgettet for 2005 er udarbejdet.
Der er bl.a. afsat kr. 100.000 til uddybning af renden, og samtidig forudsat at en række takster hæves.
Arne har udarbejdet en forklaring til budgettet, som vedlægges generalforsamlingsmaterialet.
Af indkomne forslag har vi ”flagning med dannebrog” samt et forslag til oprettelse af et udvalg til at
nedbringe ventelister.
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændret fremgangsmåde ved udlejning af bådpladser, samt oplæg til
krav om ansvarsforsikring af både. Vi vil lægge op til en forhøjelse af kontingentet for pladser på
land og i vand. Dette for at skaffe kapital til uddybning af renden. I øvrigt er det en del år siden, der
senest har været gennemført kontingentforhøjelse. Vi vil indvidere lægge op til en ret stor forhøjelse
af sæsonleje for medlemmer, der ikke har fast havneplads (fra kr. 775 pr. m. til kr. 1.200 pr. m.).
Baggrunden er, at lejen i forhold til de omkringliggende havne er særdeles lav (min. Kr. 6.000 for en
3 m. havneplads). Vi vurderer, at den lave pris er med til at tiltrække det store antal personer, der ønsker at leje plads i vores havn.
Arne og Karsten er på valg til generalforsamlingen. Karsten ønsker ikke at modtage genvalg, og vi
vil i stedet foreslå valg af Per Friis.
Bent retter indbydelse og bilag til og sender til Arne, som vil færdiggøre materialet og sørge for trykning.

2. Udlejning af klubhus.
Thorvald har fået en henvendelse fra en kursusarrangør, der ønsker at arrangere et speedbådskursus
d. 9. – 10. april 2005. Arrangøren ønsker at bruge klubhuset til teoriundervisning lørdag d. 9. samt
slæbested og øvrige faciliteter til praktisk prøve om søndagen. Vi aftalte, at Thorvald kan tilbyde anvendelse af klubhus og havnefaciliteter for i alt kr. 2.000.
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