BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 5. april 2011
Til stede: Alex, Anna Grethe, Erik, Hans, Hans Jakob, John, Johs. og Bent.
1. Referat fra sidste møde
Frederikssund kommune har meldt, at der ikke er kommentarer til de foreslåede ændringer
af vedtægterne for BKM havnen. Ellers ingen bemærkninger til referatet.
2. Opfølgning af generalforsamlingen
a. Konstituering. Bestyrelsen fortsætter med den hidtidige opgavefordeling – sekretær
Bent - næstformand Alex – kasserer Hans Jakob – bestyrelsesmedlem Erik samt
formand Anna Grethe.
b. Ansvar for udvalgene. Vi aftalte, at Alex overtager ansvaret for kontakten vedr. el,
maskinpark og plads. Hans tager kontakten vedr. klubhus, VVS og forsikringer. Johs.
tager kontakten vedr. broer og moler. Bent tager kontakten vedr. fiskeplads. John
ajourfører oversigten over bestyrelsens arbejdsfordeling.
c. Evaluering af generalforsamlingen. Vi drøftede bl.a. forbedret medlemsinformation –
herunder indkaldelse til informationsmøder/ekstraordinær generalforsamling, når behov
opstår. Vi vil overveje rækkefølgen af punkterne vedr. budget og takster på dagsordenen.
Hans oplyste, at opstillingen af de 2 nye suppleantkandidater skyldtes et ønske om
sejlklubrepræsentation i molens bestyrelse.
d. Udsendelse af referat, kontingentopkrævning mv. Hans kopierer det godkendte
referat fra generalforsamlingen. Hans Jakob laver følgebrev, hvor der afslutningsvis
opfordres til, at medlemmerne skriver sig på listerne til frivilligt arbejde i opslagsskabet.
Når medlemmerne har indbetalt det ekstra havnepladsindskud, får de et nyt
havnepladsbevis på det samlede indskud incl. klubhusindskuddet. Hans Jakob laver
forslaget til havnepladsbeviset og er velkommen til at få inspiration fra øvrige medlemmer
i bestyrelsen. Det skal fremgå af det nye pladsbevis, at det erstatter de tidligere beviser.
3. Bestyrelsens opgaveliste
Vi gennemgik opgavelisten og aftalte, hvem der gør hvad og var bl.a. inde på følgende:
Bent inviterer Viggo Dandanell til møde om webmasteropgaven, hvor Hans også deltager.
På næste bestyrelsesmøde sættes tid af til at arbejde med ny model for frivilligt arbejde.
Hans Jakob undersøger, om det er muligt at finde frem til medlemmernes oprindelige
ancienitet som grundlag for ancienitetsbestemte ventelister.
Den reviderede opgaveliste er vedlagt dette referat.
4. Optagelse af nye medlemmer
Hans Jakob er i gang med at tilbyde folk på venteliste plads på land. Der åbnes samtidig op
for, at nye kan optages på venteliste til medlemskab. Der arbejdes på at tilbyde flest muligt at
leje en plads for sæsonen, idet der er 30 medlemmer, der ønsker at udleje deres plads i
2011. Lejeindtægten vil vil lune i Molens kasse.
5. Nyt fra havnefogeden
John omtalte en episode med vandscooterkørere og vil holde øje med de nye fartregler for
disse fartøjer. Der afholdes standerhejsning d. 30. april. John opfordrede Anna Grethe til,
at dette hurtigst muligt bliver annonceret på hjemmesiden.
6. Eventuelt
Anna Grethe informerede om, at et besætningsmedlem fra ”Sommerflid” ønskede at leje
klubhuset til en privat fest. Vi var eninge om, at dette ikke er muligt, da reglerne om
medlemskab af havn eller sejlklub ikke er opfyldt.
Referent Bent Frandsen

