BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. juni 2008
Til stede: Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Per, Thorvald og Bent
1. Miljøaffald
Den tidligere ordning med, at vort miljøaffald blev afhentet af Jægerspris kommune, er ophørt.
Reglerne siger, at vi fremover selv skal aflevere eller aftale afhentning med Vestforbrænding. Vi
vælger indtil videre at aflevere selv, idet Kim Johansson har påtaget sig opgaven. Hvis denne løsning
på sigt ikke er holdbar, vil vi tilmelde os ordningen hos Vestforbrænding.
2. Overdragelse af havneplads
Bestyrelsen er blevet spurgt om muligheden for at overdrage en plads fra far til søn direkte. Der var
enighed om, at vi også i sådan en situation skal følge reglerne i vore vedtægter om medlemskab (§ 6 i
vedtægterne). Vi kan derfor ikke efterkomme den ønskede overdragelse.
3. Håndtering af restancer
Hans Jakob meddelte, at antallet af medlemmer med restance er faldende. Desværre er der aktuelle
sager, bl.a. et medlem, der dels skylder kontingent og betaling af leje for en 3 m plads. Hans Jakob
vil rykke med forfaldsdato inden for en uge herefter. Ifølge vedtægternes § 12 vil det næste skridt
være at indkalde den pågældende til et bestyrelsesmøde, hvor medlemmet kan forklare baggrunden
for restancen. Herefter er der mulighed for eksklusion. Vi aftalte, at kassereren generelt fremover vil
udsende rykkerbreve tidligere, end det har været gjort i år.
4. Havnens tilstand
Anna Grethe orienterede om de mange igangværende og afsluttede opgaver på havnen. Bl.a. er
uddybning af renden i fuld gang og forventes afsluttet førstkommende fredag.
Vi drøftede endvidere det ret store antal rotter, der er set på havnen. Situationen er meldt til
kommunen, men indsatsen herfra har hidtil været begrænset, hvilket muligvis skyldes manglende
indsats fra det firma, kommunen har sat på opgaven. Anna Grethe vil kontakte kommunen og bede
dem gøre noget.
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