BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 29. november 2010
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans Jakob, John, Peter og Bent.
Afbud fra Jan
1. JSK’s bidrag til havnens økonomi
Kim har meldt tilbage efter JSK bestyrelsesmøde. Anna Grethe har forstået, at JSK’s bestyrelse principielt er enige i vort oplæg til betaling for voksne kajak-/jollesejleres brug af
havnen samt bidrag til JSK’s brug af klubhuset. Bent skriver til Kim for at få dette endelig
bekræftet.
Hans Jakob vil til næste møde komme med et oplæg til et mere præcist regnskab for
klubhusets indtægter og udgifter.
2. Langtidsplan for vedligeholdelse af Kignæs havn
Vi gennemgik Johns oplæg til større vedligeholdelses-/forbedringsopgaver for de kommende
år. Formålet er bl.a. at få et bedre overblik over forventede udgifter. Bent laver oversigt basseret på vores drøftelse. Oversigt er vedlagt referatet.
3. Havnens økonomi
Der er p.t. et træk på kassekreditten på kr. 80.000,-. Hans Jakob har gennemgået de forventede indtægter og udgifter for resten af året, herunder bidrag fra JSK, salg af pladser,
samt moms retur. Hans Jakob forventer, at vi alt i alt ender på et 0 i slutningen af året. Det vil
sige en tom kasse og ingen træk på kassekreditten. Dermed er der reelt ikke penge til den
planlagte oprensning af rende og havn, idet pengene er gået til den uforudsete forbedring af
havnens el-installationer, som krævet af sikringsstyrelsen. Bestyrelsen mener forsat, at en
oprensning af renden er nødvendig, idet 2 både ikke længere kan passere hinanden. En
samtidig oprensning af havnebassinet er fornuftig, da vi skal betale for uddybningsfartøjets
sejlads fra hjemhavn til vores havn. Oprensning af havn og havnebassin bør derfor foretages
inden sæsonstart. Vi arbejder fortsat på, at dette kan foretages i marts måned 2011, og vi
forventer, at betaling så kan udsættes til kontingentet for 2011 er i kassen.Anna Grethe
tjekker at aftlen med rederiet er på plads. Bent laver oplæg til medlemsinformation om den
økonomiske situation.
4. Nyt fra havnefogeden
Vi drøftede følgende:
a. Der er konstateret mus i klubhuset. Fælder skal opsættes. Alex tager aktion
sammen med klubhusudvalget.
b. Alex melder, at alle havnens forsikringer er gennemgået og i orden. John får
kopi af relevante policer.
c. Det skal sikres, at bevilling til salg af øl til medlemmerne er på plads. Anna
Grethe undersøger og tager aktion.
d. Farvandvæsnet skal informeres om, hvornår der igen er lys i vore båker.
e. Vi skal have en ny miljøgodkendelse vedr. affaldshåndtering. Anna Grethe
og Johs. fra JSK tager aktion.
f. Der kan gives OK til, at de grønne spejdere kan sælge juletræer ved
klubhuset 3 søndage op til jul.
g. Det blev aftalt, at havnekontoret er lukket mellem jul og nytår, og at der frem
til standerhejsningen kun er åbent mandag og fredag - suppleret med en
telefontid.
5. Næste bestyrelsesmøde
Afholdes i januar.
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6. Eventuelt
a. Oplæg fra Finn Schousboe til at præcisere havnens officielle navn. Vi kom
Frem til ”Kignæs Havn”, som drives af bådelauget Kignæs Mole. Bent
tjekker, om der er behov for ændringer i diverse papirer.
b. Alex orienterede om den igangværende anskaffelse af hjertestarter og breve
sendt til medlemmer med båd på land i mere end 2 år.
c. Hans Jakob efterlyste klare regler for medlemmers afholdelse af åbent hus i
Klubhuset – herunder betaling/ikke betaling. Alex tager spørgsmålet op i
klubhusudvalget.
d. På baggrund af et aktuelt spørgsmål, konkluderede vi, at det er ok, at et
medlem ombytter et havnepladsbevis til en plads på ventelisten.
Medlemsskabet af havnen ophører samtidig.

Referent Bent Frandsen

