BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. november 2005
Til stede: Arne, Alex, Bent, Gert, Jakob, Jan, Per og Thorvald
1. Formandsposten.
Arne oplyste, at han forventer at flytte til Fyn om 1 års tid og at der derfor på dette tidspunkt skal
findes en ny formand.
2. Indkøb af standere.
Vi mangler en stor stander, som skal anskaffes inden standerhejsningen. Per påtog sig at undersøge
leverandørmuligheder og priser.
3. Takster langtidsgæster.
Ind imellem er der i perioder 2½ og 3 meter pladser til rådighed for gæster, der ønsker at ligge her i
en længere periode. Thorvald foreslog, at vi fastsætter en takst på kr. 1000,- pr. måned for ikke
medlemmer, samt kr. 2.500,- for en plads på land for 1 vinter. Bestyrelsen sagde ok til Thorvalds
forslag, forudsat at langtidsgæsterne ikke tager plads op for medlemmer, samt at langtidsgæsterne er
indstillet på at flytte med max. 1 måneds varsel.
4. Medlemssituationen.
Vi vil på næste møde drøfte, om vi skal ændre vor beslutning om ikke at optage nye medlemmer, der
ønsker plads i havnen.
5. Bådvask ved kran.
Der foretages bundvask af folkebåde, som løftes op med kranen og vaskes på pladsen ved Langelinie.
Det giver griseri og muligvis miljøproblemer, idet det, der vaskes af, skylles i havnen. Arne vil
undersøge lovligheden igennem Dansk Sejlunion, og vi vil herefter tage stilling til, om der skal
fastlægges restriktioner for denne form for vask.
6. JSK kasse til opbevaring af benzin m.v.
JSK ønsker at bygge en opbevaringskasse ved deres bådplads. Thorvald vil bede JSK give os
dokumentation fra relevant myndighed for, at det er lovligt at opbevare benzin på denne måde. Hvis
dette er tilfældet, siger vi ok.
7. Skyldnere.
Et medlem skylder for 6 mdrs. leje af bådplads og har ikke reageret efter 2 henvendelser. Det blev
aftalt, at kassereren skriver til ham, at han er slettet som medlem p.g.a. restance, samt at vi går videre
med inddragelse af restancen via inkasso.
8. Klapningstilladelse.
Sagen er forsinket af forskellige grunde. Bl.a. mangler dykker til at tage de nødvendige prøver. Alex
meldte sig til at klare dykkeropgaven. Arne og Alex aftaler det videre. Vi regner ikke med at kunne
få tilladelse til klapning/uddybning betids nok til, at vi kan få uddybet renden inden sejlsæssonen.
9. Storudvalgsmøde.
Arne og Alex tilrettelægger på samme måde som tidligere år og indkalder alle gamle
udvalgsmedlem-mer + nye. Mødet afholdes den onsdag d. 7. december kl. 18.00.
10. Olierør som fortøjningspæle.
Arne og Thorvald har besigtiget denne løsning i Hundested. Pælene vil være meget tunge – 250 kg
pr. stk., og vi vurderer, at de er for uhåndterlige for os. Vi fortsætter med træpæle, som hidtil.
11. Dato for generalforsamling.
Datoen blev fastlagt til 26. marts 2006 kl. 10.00.
12. Ordensreglement.
På næste møde skal vi gennemgå og tilrette vort ordensreglement.
Ref. Bent Frandsen

