BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14/11 2006
Til stede: Alex, Gert, Hans-Jakob, Per, Thorvald, John og Bent
Afbud fra Jan

1. Indledning
Alex har afløst Arne som formand. Alex bød velkommen til John, der har påtaget sig hvervet som
havnefogedafløser.
2. Ny formand
På den kommende generalforsamling, skal der vælges ny formand. Alex ønsker ikke at stille op.
Anna Grethe Aastrup blev foreslået som emne. Anna Grethe blev kontaktet og er indforstået med at
stille op.
3. Storudvalgsmøde.
Storudvalgsmødet blev fastlagt til torsdag d. 7. december kl. 18.00. Medlemmer fremgår af liste,
dateret 10. oktober 2006. Bent formulerer indbydelse og Alex udsender. Per bestiller mad hos Bente
og aftaler menu. Tilmelding skal sendes til Thorvald senest mandag d. 3. december. I forbindelse
med storudvalgsmødet skal der findes en elektriker. Vi kunne ikke umiddelbart pege på et emne.
4. Optagelse af nye medlemmer.
Der har i en periode været lukket for optagelse af nye medlemmer. Der er p.t. 53 medlemmer med
plads på land samt 21, der har betalt for et ventebevis. Det blev aftalt, at Jacob kontakter de 21 for at
høre, om de ønsker medlemskab/plads på land. Derudover fortsætter vi med at have lukket for medlemstilgangen.
5. Medlem til miljøudvalget.
Vi mangler at besætte vores plads i miljøudvalget. Formanden for molen er fast medlem. Vi vil dog
vente med at bestætte vores plads indtil den nye formand er valgt i foråret.
6. Økonomistatus.
Jacob berettede om en beholdning på kr. 160.000,-. Vi forventer ikke større udgifter i resten af
regnskabsåret. Vi forventer et overskud på kr. 100.000,- mod et budgetteret underskud på kr. 56.000,primært fordi den planlagte uddybning af renden ikke har kunnet gennemføres.
7. Fjernelse af båd på land.
Det medlem, der er ekskulderet p.g.a. manglende kontingentbetaling, har fortsat ikke betalt/fjernet
sin båd. Så bestyrelsen er derfor indstillet på at lade båden fjerne og levere til ejerens privatadresse
for ejers regning. Vi vil effektuere dette inden for 14 dage. Alex vil dog kontakte ejeren, inden vi
effektuerer. Alex giver en melding til Per, der aftaler det videre med Holmstrøm.
8. Tildeling af pladser.
Det er vor nuværende praksis, at såfremt den, der står øverst på ventelisten, siger nej til en tilbudt
plads, rykker denne ned bagest på ventelisten. Der var enighed om at ændre denne praksis, så
medlemmet bevarer sin ventelisteplads, trods et nej. Vi skal dog undersøge, om dette strider mod
vedtægter/andre regler, inden vi sætter i gang. Vi tager endelig stilling på næste møde.
9. Ramslaget.
Ramslaget skal repareres og forsynes med ny bundramme. Vi godkendte, at Thorvalg sætter arbejdet
i gang.
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10. Defekt dræn.
På grund af defekt dræn er ret store dele af vinterpladserne oversvømmet. Det blev aftalt, at Gert
snarest tager stilling til, hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet.
11. Overskyende bøjer.
Vi har tidligere indkøbt 4 bøjer til afmærkning af den yderste del af renden. Imidlertid er de ikke
velegnede. Roskilde Fjord udvalget har tilbudt at købe dem. Vi vil accepterer en pris på kr. 7.500,svarende til ca. det halve af anskaffelsesprisen.
12. Webmaster.
Webmaster Poul er flyttet til Sønderjylland. Poul har tilbudt at fortsætte med at være webmaster. Vi
takker ja til dette tilbud.

Ref. Bent Frandsen

