BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 31. maj 2010
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Per og Bent. Afbud fra Jan
1. Klaptilladelse/oprensning af havnen
Der er kommet afslag fra Jægersprislejren på vor ansøgning om at deponere det oprensede materiale på skydeterrænet. Afslaget skyldes materialets indhold af TBT og cobber.
Miljøcenter Roskilde har bekræftet, at det vil være vanskeligt at få lov til at deponere materialet på land. Til gengæld har vi fået klapningstilladelse på den omtalte position nord for
Hundested. Samme sted som bl.a. Kulhushavn og Frederiksværk havn har benyttet. Vi
aftalte, at Anna Grethe indhenter et endeligt tilbud på oprensningen fra ejeren af ”Avance”,
som vi tidligere har benyttet. Vi går efter en oprensning i november, og der skal samtidig
oprenses i et stykke af renden, hvor kanterne er skredet ned. Vi gennemgår tilbudet på
næste bestyrelsesmøde og træffer endelig beslutning.
2. Klubhusudvalgets opgaver
Det er nu aftalt, at Alex er bestyrelsens repræsentant i klubhusudvalget. Der er behov for
en afklaring af, hvilke opgaver klubhusudvalget skal tage sig af. Som grundlag for en aftale
med udvalget herom, lavede vi en oversigt over opgaver i relation til klubhuset. Oversigten
er vedlagt (bilag 1), og bestyrelsesmedlemmerne er meget velkomne til at sende yderligere
punkter til sekretæren. Alex og Anna Grethe aftaler møde med klubhusudvalget og aftaler
den endelige opgavefordeling.
3. Redskabsskur/væg til overdækket terrasse/skur til fiskeredskaber
a. der er lavet et prisoverslag på etablering af redskabsskuret på kr. 50.000,- + omkostninger til fundament. Bestyrelsen kan ikke sige ok på nuværende tidspunkt, da vi ikke
umiddelbart har pengene. På kort sigt kan behovet evt. løses ved at afgrænse en del af
den sydlige del af klubhuset med et gardin.
b. Væg til overdækket terrasse. Der er fremkommet et oplæg til at kunne aflukke mod nord
med en foldedør for ca. kr. 18.000 i materialer. Bestyrelsens indstilling er, at der principielt skal være tale om en åben terrasse, der ved behov kan lukkes ved foldedøren.
Bestyrelsen ønsker ikke, at der skal være tale om et lukket rygerum. Vi vil gerne se et
oplæg fra Kim til den tekniske løsning, inden vi giver endeligt ok.
c. Skur til fiskeredskaber. Af hensyn til naboer og lovgivning kan vi ikke sige ok til opførelse af et skur på fiskepladsen. Vi vil foreslå et halvtag med en maximal højde som det
nuværende hegn som alternativ.
4. Opgavelisten
Vi gennemgik opgavelisten, og Bent ajourfører. Af hensyn til stillingtagen til større omkostningskrævende opgaver, skal vi hurtigst muligt have etableret den aftalte oversigt over de
større omkostningskrævende opgaver inden for de kommende 2 – 3 år. På næste møde vil
Hans Jakob gennemgå, hvilke aktiviteter, vi allerede har taget med i budgettet, og vi vil hver
især fremkomme med forslag til yderligere nødvendige opgaver.
5. Nyt fra havnefogeden
John orienterede bl.a. om: Udskiftning af internetleverandør. En båd, der ligger i vandet,
uden af der er betalt kontingent. Anskaffelse af stenmateriale til udbedring af veje og pladser.Behov for forsikringsdækning af materiel og personer. Behov for udbedring af slæbestedet. Samt en opfordring til, at bestyrelsen etablerer en fast ugentlig ”kontortid” på havnen, så medlemmerne kan forelægge problemer og synspunkter.
6. Eventuelt
Erik havde modtaget et skriftligt oplæg fra Martin Blomdahl og Jess Lund til ændring af
taksterne for at leje samt udleje plads i vand. Vi drøftede det konkrete indhold af forslaget
og kom frem til, at der muligvis var grundlag for en revurdering. Vi aftalte, at Hans Jakob vil
kontakte forslagstillerne for at få uddybet forslaget, som så kan tages med i overvejelserne
ved fastlæggelse af kontingent og takster for 2011.
Referent Bent Frandsen

