BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 27. juni 2005
Til stede: Arne, Bent, Gert, Jakob, Karsten, og Thorvald
Afbud fra: Alex, Jan og Per
1. Optagelse af nye medlemmer.
På grund af de manglende pladser i havnen både i vand og på land, er vi enige om at stoppe for
tilgangen af medlemmer. Dette for at undgå at skabe urealistiske forventninger hos medlemmerne om
bådplads.
Vi er dog enige om, at det er muligt at komme på ventelisten, samt at bruge slæbestedet (fortrinsvis
årskort), bare at båden ikke skal have plads på land.
2. Overnatning kanoer.
Vi har fået en henvendelse om at blive registreret som primitiv overnatningsplads for bl.a.
kanosejlere. Arne har på vegne af bestyrelsen sagt nej tak til registrering. Så fremt vi får kanogæster
og tilsvarende, vil Thorvald dog fra sag til sag overveje mulighederne for at give tilladelse til
overnatning.
3. Pissoiret.
Afløbet her stopper ofte, idet der formentlig er tale om en fejlkonstruktion. Vi besluttede, at forsøge
at få etableret et almindeligt toilet i stedet. Arne taler med Karsten Skousbøll om at løse opgaven.
4. Container til Sejlklubbens følgebåd.
Det forlyder, at den nye følgebåd skal være låst inde, når den ikke er brug, for at forsikringen vil
dække. Vi kan ikke umiddelbart forstå dette krav. Sejlklubben overvejer at anskaffe en container til
båden. Bestyrelsen vil dog stille sig positivt til opstilling af container, så fremt vi får en henvendelse
herom fra Sejlklubben. Ved besigtigelse fandt vi et passende sted tæt på vores miljøcontainer.
5. Langvarigt bådprojekt.
Stig Lindorff har gennem en årrække været i gang med at restaurere en træbåd. På grund af placering
mod vest er overdækningen et par gange blæst af og der er behov for oprydning omkring båden.
Bestyrelsen ønsker, at båden flyttes til øst for adgangsvejen, hvor der er læ. Endvidere vil vi give Stig
frist til sommeferien 2006 til at få båden gjort sødygtig. Gert taler med ham herom.
6. Indkøbsrekvisitioner.
P.t. bruger Sejlklubben havnens telefonnummer hos de leverandører, hvor et telefonnummer
anvendes som kundenummer. Hidtil har havnen brugt Poul Henriksens telefonnummer. Vi ønsker
fremover, at bruge vort telefonnummer selv. Jakob vil tale med Sejlklubbens kasserer om at finde et
andet nummer, så vi fremover kan disponere over vort eget.
7. Havneudvidelsesprojekt.
Der er nu skitseret et projekt som bygger på et ekstra bassin mod vest langs ”Langelinie”.
Projektbeskrivelse er indsendt til Jægerspris kommune underskrevet af Arne og Peter GrumSchwensen.
8. Reviderede vedtægter.
Reviderede vedtægter med de ændringer, der blev godkendt på Generalforsamlingen 2005 er nu
blevet godkendt af Kystinspektoratet, og Arne vil tage initiativ til at udsende til medlemmerne i
næste uge.
9. Mønttelefonen
Møntboksen er endnu engang blevet brudt op. Vi vil derfor nedlægge mønttelefonen. Vi mener, at
dette er forsvarligt, idet de fleste sejlere har mobiltelefon. Hvis det giver for mange problemer, vil vi
overveje en retablering.
Ref. Bent Frandsen

