BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. marts 2012
Til stede: Erik, Hans, Hans Jakob, John, Johs og Bent.
Fraværende: Anna Grethe, Alex
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Generalforsamlingen den 25.
Vi gennemgik dagordenen og aftalte, de sidste detaljer.
Under ”Budget” vil vi (Bent) gennemgå de 2 mulige løsninger til oprensning af havnen og få
afklaret om de afsatte penge i stedet kan bruges til slæbested/asfaltering.
3. Status – udlejning af bådpladser
Annoncen i Frederikssund Avis har givet en del henvendelser, men der er stadig 3 – 2 m,
3 – 2,5 m og 5 – 3 m pladser, som kan udlejes. Vi aftalte at Johs indrykker annoncen igen hurtigst
muligt.
Vi har fortsat 4 – 2 m og 3 – 2,5 m pladser til salg. Vi drøftede om de skal sammenlægges til
større pladser. Imidlertid er det korte pladser med lav dybde, så der var ikke stemning for
sammenlægning.
4. Oprensning af havnen
Johs har kontakt til en Peter Kliver, der har et fartøj, der er lille nok til at komme ind i havnen. Vi
afklarede omfanget af en oprensning og Johs vil forsøge at få et prisoverslag inden
generalforsamlingen.
John arbejder med en metode, hvor Holmstrøm med en grab fra land oprenser midten af
relevante pladser. Materialet skrabes ind mod broen, hvor Svend Åge så med gravemaskine kan
flytte det ind under broen. Materialet forlader så ikke havnen og vi overholder dermed gældende
miljøregler. Vi drøftede om materialet vil glide ud igen, men besluttede at fremlægge forslaget på
generalforsamlingen og sætte det i værk, hvis der er opbakning. Det vil omkostningsmæssigt
være en rigtig god løsning.
5. Arbejdet med ny havn
Christian Andersen har på vegne af det nedsatte udvalg meddelt, at det videre arbejde bl.a. vil
kræve omkostninger på op til ½ million kr til en VVM undersøgelse. Vi mener at arbejdet reelt må
indstilles, idet behovet for en ny havn nok også er forsvundet. Christian vil give en redegørelse på
generalforsamlingen.
6. Nyt fra havnefogeden
John orienterede om behovet for en ny ”miljømand” samt beslutninger fra det seneste
klubhusudvalgsmøde.
John oplyste, at der i tidens løb er indsamlet en del ”uaflåste” stiger fra vinterpladsen. Disse stiger
skal afhentes nu, da de ellers vil blive skrotet/solgt.
7. Evt.
Intet at drøfte
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