BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 10. december 2009
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, Jan, John, Per og Bent.
1. Oprensning af havnebassinet
Anna Grethe har modtaget et brev med en række spørgsmål fra Miljøministeriet. Spørgsmålene skal
besvares inden, vi kan få en endelig stillingtagen til vor ansøgning om klaptilladelse for det materiale,
som oprenses fra havnebassinet. Vi skal dels på et kort indtegne, hvor bundprøver er foretaget, og vi
skal angive, hvor store mængder, der ønskes tilladelse til at klappe. Vi aftalte at holde et separat møde
i midten af januar 2010, for at skaffe de nødvendige oplysninger.
Mødedeltagere er: Anna Grethe, John, Bent og gerne Peter Grum-Schwensen. Bent aftaler med Peter.
Inden mødet vil Hans Jakob skaffe de seneste målfaste tegninger over havnen og give dem til Anna
Grethe.
2. Forberedelse af generalforsamling
På generalforsamlingen er Per, Alex og Hans Jakob på valg. Alex og Hans Jakob er indstillet på at
modtage genvalg. Per Friis vil gerne træde ud af bestyrelsen, og vi vil indstille Erik Juel Jensen til
valg. Jan er indstillet på at fortsætte som suppleant, og der skal så findes en ny kandidat som erstatning for Erik. John og Anna Grethe vil overveje mulige kandidater.
3. Nyt fra havnefogeden
Der mangler 4 –5 trillebører. En mulighed er at skaffe nye – eventuelt sponseret af STARK. Vi
aftalte dog først at undersøge en ny løsning gående på vogne med møntpant. John undersøger pris.
Der er behov for en opgradering af vores redningsudstyr. Vi vil søge Tryg-fonden og Anna Grethe
spørge Flid, om hvordan vi kan gribe det an.
John orienterede om problem med et kabelbrud. John arbejder videre med en løsning.
Der er problem med et par slidte nøglecylindere og samtidig er der en del bortkomne nøgler. John har
indhentet tilbud på en udskiftning af låsesystemet hos en låsesmed med en samlet omkostning på ca.
kr. 28.000. Bestyrelsen gav John grønt lys til at gå videre med en udskiftning. Prisen på nye nøgler er
97 kr pr. stk. Vi aftalte derfor, at depositum for nøgler hæves fra 50 kr. til 100 kr. Dette vil dække en
del af de samlede omkostninger. En ide om at lade nummer på nøgle være samme som bådpladsnummeret.
4. Eventuelt
Vi drøftede kajaksejlernes brug af havnefaciliteter og de omkostninger, det medfører samt det
forhold, at kajaksejlserne ikke bidrager til at dække omkostningerne. Anna Grethe vil arrangere et
møde, hvor problemet kan drøftes med sejlklubbens bestyrelse.
Referent Bent Frandsen

