BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 12. juni 2007
Til stede: Anna Grethe, Gert, Jan, John, Thorvald og Bent
Afbud fra: Per, Hans Jacob og Alex
1. Slæbestedet
Vi drøftede endnu engang behovet for udbedring af rampen på slæbestedet. Vi aftalte at afvente en
indstilling fra Alex som aftalt på bestyrelsesmødet d. 29. marts..
2. Broer
Broerne er nu udbedret på udmærket vis. Der er behov for udbedring af 1 hul mellem mole og bro,
der, hvor Jan Holst ligger. Gert har en idé til, hvordan skaden kan udbedres og vil se på det.
3. Adgang til Vestmolen.
Vi drøftede den stigende trafik af knallerter og biler på molen bl.a. af ikke medlemmer. Det blev
aftalt, at opsætte et skilt med teksten: ”Kun adgang for medlemmer for kortvarig af- og pålæsning”.
Det blev endvidere aftalt, at havnefogeden låser kæden efter aftenvagten. Hængelåsen kan åbnes med
nøglen til klubhuset, som de fleste medlemmer er i besiddelse af.
4. Udvidelse af havnen.
Der er aftalt møde med deltagelse af Mikael Harder samt det foreløbige udvalg vedr. havneudvidelsen. Fra bestyrelsen deltager Anna Grethe og Gert. Mødet gennemføres onsdag d. 13.6. Vi drøftede
bestyrelsens indstilling til havneudvidelse, herunder etablering af en separat afdeling for den nye del
af havnen..
Vi konkluderede, at bestyrelsen støtter fortsat støtter beslutnigen fra de to seneste
generalforsamlinger om at der udarbejdes et konkret oplæg til udvidelse af havnen – omfattende
teknisk løsning, financie-ring, juridiske forhold m.v. På dette grundlag vil en endelig stillingtagen til
udvidelsen ske på en kommende generalforsamling.
5. Formandshvervet.
Anna Grethe holder ferie i den resterende del af juni samt i begyndelsen af august. I disse perioder
fungerer Alex som formand.
6. Rendeafmærkning.
De røde og grønne koste langs renden nedlægges, bl.a. i forbindelse med aftenkapsejlads, når
Folkebådene krydser i renden. Dette giver en urimelig belastning af Leon, når skaderne skal
udbedres. Vi er enige om, at Sejlklubben/Kapsejladsudvalget må tage et medansvar for at undgå at
kostene sej-les ned eller bidrage til udbedring til skaderne. Vi aftalte, at Anna Grethe vil tale med
Kim fra Sejl-klubben om en løsning.
7. Anduvningsbøje.
Thorvald har udarbejdet en ansøgning til Farvandsvæsenet om etablering af en anduvningsbøje ud for
renden. Bestyrelsen bakker ansøgningen op, og Thorvald indsender.
8. Uddybning af rende.
Vi har tidligere indsendt ansøgning til Amtet, men ansøgningen er desværre forsvundet i forbindelse
med Amtets nedlæggelse. Anna Grethe vil se, om en kopi af den gamle ansøgning kan findes og herefter sørge for indsendelse til rette myndighed.
9. Havnecyklerne.
Havnens udlånscykler er blevet repareret med nye dæk og slanger. Endvidere har vi fået 2 nye cykler
foræret af et af vore medlemmer. Gæster og medlemmer er nu ganske velkørende.
Ref. Bent Frandsen

