BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 8. april 2010
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John og Bent. Frav.: Jan og Per
1. Konstituering efter generalforsamlingen
Hans Jacob fortsætter som kasserer. Alex som næstformand og Bent som sekretær. Der
blev udtrykt ønske om at se næstformanden lidt hyppigere på havnen.
2. Venteliste til plads i vand
Vi gennemgik den aktuelle liste, som omfatter medlemmer med plads på land, som ønsker
en havneplads, medlemmer, der ønsker en større plads, samt ikke medlemmer, som har
købt et ventepladsbevis. Ventelisten er placeret i en mappe, som findes på havnefogedkontoret. Bestyrelsesmedlemmerne får en kopi af den foreliggende venteliste.
3. Regler for brug af klubhus
BKM bestyrelsen skal hvert år udpege 2 medlemmer til klubhusudvalget. P.t. er Karsten
Skovsbøl og Mogens Petersen udpeget. Anna Grethe følger op på, om de 2 er indstillet på at
fortsætte. Formændene fra henholdsvis BKM og JSK kan deltage i klubhusudvalgets møder
som observatører. Anna Grethe undersøger, om næstformand Alex vil overtage denne
observatøropgave.
Vi gennemgik det seneste oplæg til ændrede regler for lån af klubhuset samt brugsanvisningen. Vi foreslog nogle få formuleringsmæssige ændringer og var i øvrige enige i indholdet.
4. Fortøjningspæle/ramslag
Jern- og plastrør er bestilt – forventet leveret i næste uge. Det haster med at få ramslaget
gjort klar og pælene rammet, idet der nu løbende isættes både i vandet med største ”ryk-ind”
den 24. april. Erik vil tale med Per om behov for assistance til at få arrangeret ramning af
pæle hurtigst muligt.
5. Medhjælper til havnefogeden
Peter Wahl er indstillet på at hjælpe John på samme måde, som John tidligere hjalp Thorvald. Vi aftalte de nødvendige rammer for dækning af de 2 ”havnefødders” omkostninger i
forbindelse med arbejdet.
6. Rengøring af klubhus
Anna Grethe pegede på behovet for en bedre effekt af den løbende rengøring. Vi aftalte, at
Anna Grethe fremover er kontakt til rengøringsassistenten. Anna Grethe tager en snak med
hende for at få afklaret gensidige forventninger inklusive honorar.
7. Nyt fra havnefogeden
John orienterede om forskellige forhold – herunder om information om skydning fra Jægersprislejren. Informationen vil fremover udelukkende fremgå af lejrens hjemmeside. John printer og sætter op på opslagstavlen.
John orienterede om, at en ajourført liste over udvalgsmedlemmerne snart er klar.
8. Opfølgning af opgavelisten
Vi gennemgik listen med følgende kommentarer:
a. På næste møde vil vi påbegynde planen for større vedligeholdelsesopgaver de
kommende 3 år.
b. Jan og Peter kommer med et oplæg til forbedring af el-installationer på østbroen.
c. Peter har foreløbig sikret os et sponsorat fra KTH på 2 nye trillebører.
d. Opgaven vedr. ventelister er klaret
e. Anskaffelse af brandslutningsudstyr er på plads.
f. Det samme gælder pæle til rende.
g. Hvad angår oprensning af havnen, aftalte vi, at John følger op på sin kontaktperson i
Jægersprislejren for at høre, om der er noget nyt i sagen. Bent ajourfører listen.
Referent Bent Frandsen

