BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. december 2008
Til stede: Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, Jan, John, Per, Thorvald og Bent
Afbud fra Alex
1. Vedligeholdelse af havnen
Vi gennemgik oversigt over foreslåede vedligeholdelsesopgaver på havnen. Formålet er, at få
foretaget en prioritering af opgaverne samt en vurdering af omkostninger og mulighed for at skaffe
frivillig arbejdskraft.
De mindre opgaver fra listen vil vi indarbejde i det almindelige driftsbudget for 2009. Det drejer
sig om:
Grus på vestmolen kr. 3.000,-, reparation af jollebroen kr. 15.000,-, ny bro ved østmole kr. 5.000,-,
3 nye bænke/borde á kr. 2.500,- til vestmolen kr. 7.500,-, reparation/udskiftning af traktor til havnen
kr. 8.000,-.
Af større opgaver er der så følgende tilbage:
Hævning af østbroen, omkostninger til materialer og løn er anslået til kr. 260.000,-. I forbindelse
hermed forlængelse af alle kabler og 6 nye lamper kr. 5.800,-, samt ny ledning ud til fyret med
diverse relæer kr. 4.000,-.
Udskiftning af pæle i hele havnen kr. 80.000,-. Hertil kommer dog omkostninger til fjernelse af
gamle pæle samt oprensning af havnen.
Yderbeklædning af ramslag kr. 22.300,- + diverse 5.000,- - i alt 27.300,-.
Ny bro ved slæbestedet mod vest kr. 10.000,-.
Til udførelse i 2009 vil vi prioritere ny bro ved slæbestedet samt yderbeklædning af ramslaget.
Prioritet 2 er udskiftning af pæle i hele havnen.
Prioritet 3 er hævning af østbroen.
Beklædning af ramslaget skal gennemføres hurtigst muligt, og vi aftalte, at den afmonteres, vendes
og overdækkes hurtigst muligt.
Hvad angår udskiftning af pæle i hele havnen, vil vi på næste møde lave en detailplanlægning.
Hævning af østbroen vil tidligst blive i 2010.
Inden generalforsamlingen skal vi have et overblik over de samlede omkostninger til disse større
opgaver, og på baggrund heraf evt. foreslå en ekstarordinær kontingentopkrævning i 2009.
2. Dato for generalforsamling og næste bestyrelsesmøde
Generalforsamlingen afholdes d. 22. marts i klubhuset. Vi aftalte bestyrelsesmøde igen d. 22. januar
og d. 19. februar. Begge dage kl. 19.
3. Både på land – overskredet termin
Alex har lavet forslag til brev til de, der har haft både stående på land mere end 2 år. Bent giver Alex
vores ændringsforslag

Referent Bent Frandsen

