BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 3. juni 2009
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Per, Thorvald og Bent.
Afbud fra Jan.
1. Ramslag
Vi konkluderede, at den type flydebro, som Alex har undersøgt, ikke er den rigtige løsning. Alex
påtog sig at vurdere mulige alternative løsninger.
Vi aftalte, at den gamle flåde til ramslaget skal sættes nødtørftigt i stand, så der kan rammes pæle i
nødvendigt omfang.
2. Oprensning af havnen
Det blev aftalt, at Anna Grethe igangsætter tagning af de nødvendige bundprøver hos firmaet Milani,
som grundlag for at få vurderet, om der er forureningsproblemer forbundet med en oprensning af
hav-nen. Når prøverne foreligger, vil Anna Grethe indsende ansøgning om tilladelse til oprensning
hos Miljøcenteret i Roskilde. Vi stiler efter en oprensning af havnen i løbet af 2010..
3. Jobbet som havnefoged
Efter 11 års dygtig og ansvarsfuld tjeneste har Thorvald meddelt, at han ønsker afløsning på posten
som havnefoged. Bestyrelsen må derfor nu igangsætte arbejdet med at finde Thorvalds efterfølger.
Vi i bestyrelsen finder, at John er en oplagt kandidat. En række aktuelle hændelser gør, at John har
betænkeligheder ved at sige ja til posten. På denne baggrund drøftede vi, hvad der er de primære
opgaver for en havnefoged, herunder omfanget af det praktiske arbejder, samt mulighederne for
fortsat at få dette udført som frivilligt arbejde fra medlemmerne.
Vi drøftede endvidere eksempler på, at visse medlemmer ikke har den fornødne respekt for
havnefogedens arbejde og havnens ordens-reglement. Vi konkluderede, at der under alle
omstændigheder er behov for, at bestyrelsen sikrer en mere synlig opbakning til havnefogeden,
herunder optræde mere kontant over for medlemmer, der ikke efterkommer ordensreglementet og
havnefogedens anvisninger. Det blev aftalt, at Thorvald varetager havnefogedansvaret frem til 1.
november, og John påtog sig at tage over frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen vil efter
sommerferien drøfte opgavefordelingen mellem havnefoged og bestyrelse, samt hvordan vi bedst
muligt får skabt respekt om vore ordens-regler, samt havnefogedens og bestyrelsens arbejde.
4. Flydebro - kajakker
Flydebroen er placeret længst mod nord i havnen, efter ok fra Thorvald. Vi drøftede i hvilket omfang
denne placering vil give problemer for havnens øvrige brugere. Vi vil tage stilling til en eventuel anden placering, når sæssonen er ovre. Anna Grethe vil varsko kajakfolkene om en eventuel anden placering via sejlklubbens formand.
5. ”Døde” både
Alex har sendt brev til 5 medlemmer om søsætning eller fjernelse af både, der har stået på land i mere
end 2 år. Alex vil rykke de 2, der ikke har svaret på henvendelsen. Et medlem har peget på, at han
kun har været ejer af den ”døde” båd i 1½ år. Vi besluttede at sige ok til ½ år mere på land. Alex
meddeler ham dette.
6. Eventuelt
Vi aftalte, at Per indkøber aluminiumsstiger, så der kan etableres 3 redningsstiger på hver sider af
broen.
7. Næste møde
Næste møde afholdes onsdag d. 2. september kl. 19.00 i klubhuset.
Referent Bent Frandsen

