BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. juni 2012
Til stede: Anna Grethe, Britt, Erik, John, Ib, Johs og Bent.
Afbud fra Christian
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Oprensning af havnen
Johs kontakter rederen og hører om der nærmere info om tidspunktet. Johs sammensætter et
hold til at følge oprensningen, når tidspunktet er fastlagt.
3. Ændring af pladsstørrelser
Vi aftalte at samle JSKs joller på pladserne 63 til 66. Den nordlige pæl ved plads 66 flyttes ca. 1 m
mod nord, så plads 67 bliver 3,5m og plads 66 bliver 2,5m.
Plads nr. 53, 54 og 55 ændres til 2 stk. 3m pladser. Bådejeren på plads 55 tilbydes plads 74, der
registreres som en 2m plads.
Arbejdet skal udføres samtidig med oprensningen og vi forventer at oprensningsfartøjet kan
håndtere pæleændringerne. John og Johs følger op.
4. Reparation af slæbestedet
Trin 1 er at få fastlagt metode og forventede omkostninger. Det videre arbejde aftales på et møde
20. juni med deltagelse af Viggo, John, Ib samt Peter Thaisen og Henrik Barslund
5. De løbende opgaver på havnen
Der er aftalt hjælp til græsslåning og maling af bænke og en del af de gamle udvalg er stadig
aktive. Ib arbejder med nødvendig reparation af ramslaget, større udgifter må dog vente til næste
budgetår. John og Christian arbejder videre med at få udvalg og udvalgsoversigt på plads..
6. Vedligeholdelsesprojekter på havnen
Christian og John har lavet en oversigt over opgaver, der kan klares med frivilligt arbejde og der
er annonceret efter ”arbejdskraft” på hjemmesiden. Der har meldt sig folk til nedtagning af gl.
antenne og udskiftning af pæle i dæk ved klubhus, rensning af broer og beskæring af buske og
træer. Der kan godt bruges flere frivillige og Bent taler med Viggo om genannoncering. John og
Christian følger op på igangsætning af opgaverne.
7. Sanering af ventelister
Da der ikke har meldt sig interesserede til de ledige 2m og 2,5m pladser, konkluderede vi at
ventelister til de 2 pladsstørrelser er nedlagt.
Britt arbejder videre med sanering af ventelister for 3m, 3,5m og 4m pladser. Det er et større
arbejde, da der er mange på ventelisterne.
8. Aftale med JSK om udgiftsfordeling
Der er udestående spørgsmål bl.a. om klubhusudgifterne. Anna Grethe aftaler et møde med
JKS/Kim efter sommerferien. Anna Grethe, Britt og Bent deltager fra BKM.
Britt taler med Hans Friis om den aftalte betaling for kajakroerne, der skulle betales inden 1. maj.
9. Nyt fra havnefogeden
John orienterede om sløjt salg af årskort til slæbestedet, behov for ny postkasse, fjernelse af
”død” båd og opstramning af ejers pligt til at slå græs under både, der ligger på land i
sejlsæsonen. John holder ferie fra den 27. juni til 1. juli. Søren Striberg tager over. John sørger
for opslag på havnen herom.
10. Nyt fra formanden
Anna Grethe orienterede om rykker fra FLID og det seneste møde i Styregruppen for klubhuset,
bla. om regler for udlejning. Anna Grethe vil se på, hvad henholdsvis Styregruppe og
klubhusudvalg skal tage sig af og sørge for en repræsentant mere fra BKM i styregruppen.

11. Evt.
Herunder drøftede vi opfølgning/reduktion af elforbruget. John vil tale med Jørgen Dam om
opsætning af bimåler til klubhus og evt. til vinterpladsen.
Johs havde hørt om muligheder for evt. at få kommunalt tilskud til asfaltering af tilkørselsvej. John
følger op.
Referent Bent Frandsen

