BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 2. februar 2006
Til stede: Arne, Alex, Bent, Gert, Jakob, Per og Thorvald - Afbud: Jan
1. Forberedelse af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afholdes søndag d. 26. marts kl. 10.00. Indkaldelse og materiale skal udsendes
senest d. 6. marts. Eventuelt indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar.
Vi aftalte et nyt bestyrelsesmøde onsdag d. 22. februar. Inden denne dag skal følgende materiale
være klar:
Hvad og hvem
1. Regnskab for 2005 godkendt af revisorer - Jakob
2. Budgetoplæg 2006 – (der forligger budgetønsker fra storudvalgsmødet, og vi skal huske penge til
uddybning af rende). – Jakob
3. Udkast til dagsorden/indkaldelse – Bent
4. Bestyrelsens beretning – Arne
5. Aftale med Peter Grum-Schwensen om at gennemgå status – havneudvidelse på
generalforsamlingen – Arne
6. Oplæg til forslag om nulstilling af venteliste – Arne
7. Aftale med Leif Erlandsen om dirigentrollen – Bent
8. Afklare om revisorer/suppleanter modtager genvalg – Jakob
9. Bent sørger for at ændre dagsordenen for generalforsamlingen, så punkter, der kan medfører
beslutninger om udgifter, kommer før behandling af budget.
2. Behov for flere hjælpere til havnen.
Sammen med indkaldelse til generalforsamling vil vi annoncere efter ekstra frivillig arbejdskraft,
nemlig en opsynsmand til miljøstationen. 2 – 5 pladsmand til at hjælpe Thorvald. En kranmand til at
hjælpe Åge Kristensen, samt et par elektrikere/elektrikermedhjælpere til at assistere Alex, der har
påtaget sig at være overelektriker. Arne
3. Valg til bestyrelsen.
På generalforsamlingen er Jakob, Alex og Bent på valg. Alle er indstillet på at modtage genvalg. Det
samme gælder suppleanterne Jan og Gert. I forbindelse med, at Arne flytter til Svendborg, vil der
være behov for en ny formand sidst på året. Vi vil hver især overveje kandidater, som kan foreslås
på den kommende generalforsamling, hvor Arne så kan trække sig, hvis vi finder en egnet kandidat.
Hvis dette ikke er tilfældet, aftalte vi, at Arne fortsætter, indtil han flytter, hvorefter næstformanden
(p.t. Alex) indtræder indtil næste generalforsamling samtidig med, at førstesuppleanten indtræder i
bestyrelsen.
4. Disponering af havnepladser.
Der er p.t. 3 ledige 2-meter pladser, som ingen har vist den store interesse for. Jakob undersøger
endnu engang, om vi kan afsætte disse pladser. Hvis dette ikke er tilfældet, vil vi på næste møde
beslutte at omrokere, så 2 af pladserne kan sammenlægges, idet der er god brug for større pladser.
5. Ordensreglement for havnen.
Der findes et standardhavnereglement, som gælder for alle havne incl. vores. Det forudsættes dog, at
der findes et separat reglement for hver enkelt havn, som skal være godkendt at Kystdirektoratet og
der skal samtidig henvises til ”Standardreglementet”. Der skal også foreligge en beskrivelse af
havnens land- og søområde. Arne arbejder videre med en færdiggørelse
og sekretæren giver gerne en hånd med.
6. Økonomi.
Jakob gennemgik regnskabet for havnen. Det ser ud til, at kassebeholdningen rækker til de forudsete
udgifter frem til næste kontingentopkrævning.
Ref. Bent Frandsen

