BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 2. september 2009
Til stede: Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, Jan, John, Per, Thorvald og Bent.
Afbud fra Alex.
1. Samarbejdet mellem sejlklubben og molelauget
Kim Kristensen deltog i dette punkt. Vi drøftede situationen efter etablering af kajakafdelingen. Vi
konkluderede, at informationen til de mange nye om takt og tone på havnen ikke har været tilstrækkelig. Dette har bl.a. betydet en hel del kørsel med kajakker på vestmolen. Kim vil tage problemstillingen op i regi af sejlklubben, og molens bestyrelse vil arbejde videre med en velkomstfolder til nye medlemmer med vore ordensregler og info om hvordan vi ønsker at omgås hinanden
på havnen. Det blev aftalt, at sejlklubben vil anskaffe et nøgleskab til nøgler til sejlklubbens materiel
på havnen. Det blev også aftalt, at sejlklubben selv vil sørge for internetadgang i forbindelse med
kapsejladsaftenerne, idet havnefogedkontoret fremover kun må bruges af havnefoged/-assistent. Kim
vil endvidere se på en bedre organisering af sejlklubbens vedligeholdelse af eget område på havnen.
2. Havneudvidelsen
Peter Grum-Schwensen fremlagde udkast til besvarelse af henvendelse fra kommunen om genfremsendelse af ansøgning om havneudvidelse. Bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede svartekst, og
Peter påtog sig at kopiere de tegninger, der skal medfølge ansøgningen. Ansøgningen underskrives af
Anna Grethe inden fremsendelse til kommunen.
3. Hævning af bro ved Østmole
Vi drøftede endnu engang behovet for at hæve broen i forhold til den primære problemstilling med de
skrøbelige el-installationer. Vi aftalte, at vi på næste møde beslutter, om broen skal hæves, eller vi vil
nøjes med en udbedring af el-installationen.
4. Standernedhaling og storudvalgsmøde
Standernedhaling sker lørdag d. 24. oktober kl. 11.00, og storudvalgsmødet afholdes d. 18. november
kl. 18.00 efter samme model som tidligere.
5. Vinterpladser på land
John meddelte, at det ser ud til, at kabalen kan gå op, så der bliver plads til alle både.
6. ”Død” båd
Ejeren af ”Kasa” har ikke reageret på vores henvendelse om en renoveringsplan for ”Kasa”, som
betingelse for en dispensation for en fjernelse af båden. Anna Grethe vil bede Alex om at skrive til
ejeren igen om få båden fjernet nu..
7. Stig Lindorfs båd
Efter mere end 2 år på land har Stig nu fjernet sin båd. Imidlertid er der en del tilbehør til båden, som
endnu ikke er fjernet. Stig har ikke reageret på en henvendelse om at få forholdet bragt i orden inden
15.9. Bestyrelsen besluttede, at fjerne det resterende materiale for Stigs regning (Kr. 250,-).
8. Eventuelt
Anna Grethe orienterede om anskaffelser af udstyr til køkkenet. Vi drøftede tyverisikring. I første
omgang vil vi gå videre med etablering af lys med bevægelsesføler. Der skal foretages reparation af
huller i belægning på slæbestedet. Anna Grethe og John deltager i et kursus om førstehjælp og
hjerte-starter. Kursusafgiften er kr. 300,- pr. person. Den nye flåde til ramslaget er malet. Desværre er
der konstateret utætheder i flåden. Per vil kontakte leverandøren og bede ham udbedre skaden eller
give afslag i prisen. Havnefogderne har lavet en oversigt over både, som næste forår overskrider
grænsen om 2 år på land. Bådene skal i vandet til næste år. Alex skal skrive ud til de pågældende
inden næste forår.
Referent Bent Frandsen

