BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. januar 2012
Til stede: Alex, Erik, Hans, Hans Jakob, John, Johs og Bent.
1. Referat fra sidste møde
Der var ingen bemærkninger til referatet.
2. Status ekstraordinær generalforsamling
Peter Grum-Schwensen er villig til at påtage sig dirigentopgaven. Indkaldelse og forslag er
udsendt rettidigt. Fra et medlem er der kommet forslag om, at datoer for tilkendegivelse af
leje/udlejning af bådplads flyttes til ordensbestemmelserne og udgår af vedtægterne. Vi var
principielt enige og vil lægge op til dette ved den ordinære generalforsamling i marts.
3. Opfølgning af døde både
Johns oversigt viser, at der er 12 både, der har ligget på land i 2 år eller mere. Alex har skrevet til en del af de pågældende og vil nu sende et anbefalet brev til de resterende med en
opfordring til at få bådene fjernet. I øvrigt er der 2 af de pågældende, der ikke har betalt kontingent til havnen, hvilket bestyrelsen finder særdeles kritisabelt. Johs kender den ene af
dem og vil drøfte sagen med ham. En del af bådene er i meget dårlig stand. Bestyrelsen er
optaget af, at havneområdet ikke kommer til at ligne en ”losseplads”. Vi drøftede
bestyrelsens handlemuligheder, hvis ”døde” både ikke fjernes på trods af opfordring hertil via
anbefalet brev og efterfølgende forsøg på mundtlig kontakt. De efterfølgende skridt
involverer dels en ”professionel” vurdering af bådens værdi, skrotning af båden eller bortsalg
– evt. anmeldelse som hittegods. Disse trin vil kræve advokatbistand og bliver derfor en
bekostelig affære for medlemmet. Omkostningerne kan helt eller delvis dækkes af det
indskud, der er betalt for en fast havneplads eller inddrives via inkasso. Bestyrelsen håber
meget, at disse skridt ikke bliver nødvendige.
4. Reparation af slæbested
Viggo Dandanell har fremsendt forslag til et nyt slæbested med en konstruktion af metalprofiler og trædæk. Bestyrelsen fandt forslaget interessant og Bent vil bede Viggo om at
arbejde videre – herunder få et overslag over omkostninger. Endeligt forslag kan eventuelt
forelægges på den kommende ordinære generalforsamling.
5. Nye bestyrelseskandidater
Bestyrelsen har efterlyst kandidater til at efterfølge Alex og Hans Jakob ved den kommende
generalforsamling. Bent har foreløbig modtaget henvendelse fra et interesseret medlem, der
dog ikke stiller op til kassererposten. Vi drøftede andre kandidater, som Bent snarest vil kontakte.
6. Kommende reparations- og forbedringsopgaver på havnen
John har udarbejdet en oversigt, som vi gennemgik og kommenterede. Den endelige oversigt er vedlagt referatet: Oversigten anvendes som grundlag for budgettering af nødvendige
omkostninger til opgaverne i 2012, samt organisering af frivillig arbejdskraft i den kommende
sæson.
7. Medlemshenvendelse
Et medlem har henvendt sig, om mulighed for at leje en ekstra plads i 2012, så det bliver
muligt at have 2 både i vandet. Bestyrelsen er positiv, forudsat at der er plads til overs og
øvrige interesserede medlemmer er tilgodeset.
8. Eventuelt
Information om at Sejlklubben afholder DM for Trapezjoller den 1.og 2. september.
Bestyrelsen gav ok til, at jollerne under stævnet kan benytte slæbestedet uden betaling.
Referent Bent Frandsen

