BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 24. juni 2009
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Per, Thorvald og Bent.
Afbud fra Jan.
1. Ordensregler
Efter det seneste bestyrelsesmøde har der igen været problemer med medlemmer, der ikke efterlever
ordensreglerne og anvender en ubehagelig tone overfor havnefoged og –assistent, når disse påtaler
overtrædelserne. Vi konkluderede, at denne uheldige udvikling må stoppes gennem en mere håndfast
indgriben fra bestyrelsens side. Vi aftalte, at havnefoged og –assistent fremover vil notere de enkelte
overtrædelser af ordensreglementet og det enkelte medlems uacceptable opførsel i forbindelse hermed
samt underrette formanden. Anna Grethe vil så tage initiativ til, at der sendes en skriftlig påtale til det
pågældende medlem. Udkast til brev sendes til bestyrelsesmedlemmerne inden afsendelse.
2. Fiskeplads
Den anskaffede rygeovn er klar til at blive taget i brug. Alle havnens medlemmer kan anvende den.
Brug af rygeovnen kræver en nøgle og betaling af depositum på kr. 100,- pr. gang. Depositum
returneres, når ovnen efterfølgende afleveres i tilfredsstillende stand. Erik sørger for opsætning af
skilt, hvor ordningen beskrives, samt at nøgle kan fås hos Jan, Peder eller Erik ved telefonisk eller
personlig henvendelse.
3. Reparation af Østbroen
John Wulff fremsendt overslag, som løber op i ca. kr. 260.000,- incl. arbejdsløn. John har spurgt,
hvornår en beslutning træffes, og hvornår arbejdet skal gennemføres. Vi er enige om, at arbejdet
tidligst kan udføres i 2010. Næste skridt er, at der skal lave en skitsetegning samt beskrivelse af
opgaven. Vi vil bede Peter Grum-Schwensen påtage sig dette samme med John Wulff. Jan er
bestyrelsens mand på opgaven med assistance fra John..
4. Trafik på Østmolen
I forbindelse med kajakroernes aktiviteter er der kommet en del mere motortrafik på Østmolen. Anna
Grethe vil kontakte sejlklubbens formand og henstille til, at denne trafik undlades. Anna Grethe har i
øvrigt inviteret formanden Kim til et af vore kommende bestyrelsesmøder, hvor samarbejdet mellem
havn og sejlklub kan drøftes.
5. ”Døde” både
Ejeren af ”Kasa” har bedt om dispensation til at båden kan ligge til næste sommer, idet det er hans
plan at gøre den sejlklar og sætte den i vandet. Ud fra bådens tilstand tvivler bestyrelsen på, at dette er
realistisk. Vi aftalte derfor, at bede ejeren om en troværdig plan for istandsættelsesarbejdet, og som
grundlag herfor en besigtigelse af båden samme med en bådsagkyndig. Vi aftalte, at Alex vil skrive til
ham og få mødet i stand. Hvis der ikke kan laves en troværdig plan for istandsættelsesarbejdet, skal
båden fjernes snarest.
6. Optagelse af nye medlemmer
Vi drøftede den tidligere beslutning om ikke at optage nye medlemmer på baggrund af den lange
venteliste. På grundlag af vil Hans Jacob give afslag på den seneste henvendelse om medlemskab.
7. Eventuelt
Under eventuelt drøftede vi arbejdet med bundprøver på havnebassinet, udbedring af et olieudslip, en
henvendelse fra kommunen om den planlagte havneudvidelse, udskiftning af el-stik på vinterplads,
internetadgang for sejlklubben, nøgleskab til sejlklubben, samt anskaffelse af et lille motorkøretøj til
transportarbejdet på havnen.
Referent Bent Frandsen

