BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. juni 2006
Til stede: Arne, Alex, Gert, Hans-Jakob, Jan, Per, Thorvald og Bent

1. Regler vedrørende udlejning af bådpladser
Vi behandlede en henvendelse fra et medlem, der for sent har givet meddelelse om, at han ønsker at
udleje sin bådplads i 2006. Vedtægterne siger 1. april og meddelelsen er kommet fra medlemmet 7.
maj. Medlemmet er derfor blevet opkrævet kontingent for 2006, hvilket han ikke finder rimeligt.
Umiddelbart har det en større økonomisk konsekvens for medlemmet at give denne meddelelse for
sent end det har at glemme en kontingentindbetaling. Alligevel kom vi frem til, at bestyrelsen ikke
kan give medlemmet medhold.
Den fastlagte termin 1. april i vedtægternes § 8 er fastlagt for at det er muligt inden sæsonens start at
få et overblik over, hvilke pladser, der kan udlejes, samt hvilke medlemmer, der ønsker at leje
pladser. Dette er nødvendigt for at kunne give en klar melding til de, der ønsker at leje bådpladser for
den kommende sæson. Medlemmerne bliver hvert år mindet om den fastlagte termin 1. april i
følgebrevet til generalforsamlingsindkaldelsen. Bestyrelsen fandt derfor, at de gældende regler er
tilstrækkelig meddelt. Endvidere er det bestyrelsens opgave at sikre, at vedtægterne bliver fulgt, samt
at medlemmerne behandles på en ensartet måde. I sæsonen 2006 er der allerede 5 medlemmer, der
har betalt kontingent, uden at have båd. Det blev aftalt, at Bent underretter medlemmet om denne
afgørelse og henleder opmærksomheden på at der kan stilles forslag om vedtægtsændring på næste
generalforsamling.

2. Vort ordensreglement.
Vi har fra Kystdirektoratet og Farvandsvæsenet modtaget kommentarer til det nye ordensreglement,
der er blevet indsendt til godkendelse. Kystdirektoratet har anbefalet, at renden ikke indgår i havnens
område, der så afgrænses til en linie mellem molehovederne. Dette vil indebære, at svajebassin og
rende formeldt er under Farvandsvæsenets ansvar. Vi vurderede, at dette ikke vil have praktiske
konsekvenser og er derfor indstillet på at følge anbefalingen. Endvidere har Kystdirektoratet
anbefalet at vi fjerner de punkter fra ordensreglementet, som alene er henvendt til medlemmerne.
Dette indebærer, at det ”autoriserede” ordensreglement alene er henvendt til gæstesejlere, der må
gøre sig bekendt med reglerne via Efterretninger for Søfarende. Vi aftalte at følge anbefalingerne fra
Kystdirektoratet, idet man åbenbart ønsker et ”skrivebordsreglement”. Bent vil ajourføre de officielle
ordensregler og indsende til Kystdirektoratet igen. Samtidig vil vi fastholde ordensreglementet med
hele den nuværende ordlyd til brug for medlemmerne samt offentliggørelse på vores hjemmeside.
3. Åbningstider – Kronprins Frederiks Bro.
I forbindelse med en høringsrunde vedrørende indskrænkning af åbningstider for broen, har vi fået
mulighed for at komme med vore kommentarer. Det er vores fælles opfattelse, at de til tider lange
køer på begge sider af broen ikke skyldes lystsejlerne, men den meget voldsomme trafik. Som bilister
erkender vi dog behovet for en yderligere indskrænkning af broens åbningstider i myldretiden.
Som sejlere er vi kede af en yderligere indskrænkning. Vi ønskede hverken at stemme ”for” eller
”imod” forslaget til indskrænkning af åbningstiderne og besluttede derfor ikke at deltage i
høringsrunden.
Ref. Bent Frandsen

