BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. november 2012
Til stede: Anna Grethe, Britt, John, Ib, Johs og Bent.
Afbud fra Erik og Christian. Fraværende: Johs
Viggo deltog i pkt. 3
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Både på land
Vi gjorde status på udsendelse af breve til medlemmer med båd på land i mere end 2 år og
medlemmer med 2 både på havnens område. Vi gennemgår medlemsreaktionerne på næste
møde, når Christian er til stede.
3. Vedligeholdelsesopgaver/projekter på havnen
Hvad angår slæbestedsprojektet meddelte Viggo, at der endnu ikke foreligger en endelig teknisk
løsning. Da slæbestedet udgør en vigtig indtægtskilde for havnen, ønsker bestyrelsen at der
arbejdes videre, så en reparation er gennemført inden næste sejlsæson. Der afholdes snarest
møde i det nedsatte udvalg (Viggo, John, Ib, Peter Thaisen og Henrik Barslund). John indkalder.
Bestyrelsen er indstillet på, at den nuværende belægning fjernes, muligheder for genbrug
overvejes og behov for understøtning af ny belægning samtidig afklares.
Udgifterne vil muligvis overskride kr. 40 000,-. Da udgiften ikke er med i 2012 budgettet, vil Bent
lave oplæg til medlemsinfo om projektet i overensstemmelse med ”Forretningsorden for
Bestyrelsen”. Udgifterne kan dækkes af den resterende del af overskuddet på kr. 350 000,- fra
2011 regnskabet.
Status på de øvrige opgaver (maling af båker, lys på pladsen, ramslag og reduktion af elforbrug)
blev gennemgået.
4. Aftale med JSK om udgiftsfordeling
Ændret aftale om fordeling af klubhusudgifter er blevet godkendt på JSKs generalforsamling. Den
skal nu godkendes på BKMs generalforsamling og dermed træde i kraft for 2013. Britt vil kontakte
Hans Friis for en endelig afklaring vedr. renovationsudgifterne.
Britt vil samtidig spørge til antallet af kajakmedlemmer i JSK. Der er afregnet for 28 i 2012 men
John har udleveret numre til 39 kajakker.
5. Ændring af regel om kontingentfrihed ved pladsudlejning
På grund af problemer med at udleje alle ledige pladser – og dermed tab af indtægter - ønsker
bestyrelsen at ændre reglen om kontingentfrihed gældende for 2013. Der var enighed om Britts
forslag om opkrævning af plads på land kontingentet på kr. 1200,- i stedet. Vi vurderer at dette
stadig er fordelagtigt og dermed vil tilskynde til at leje pladsen ud, hvis medlemmet ikke selv skal
bruge den.
Dette vil kræve en vedtægtsændring, som skal gennemføres inden 15. februar, hvor medlemmer
skal give meddelelse om pladsudlejning for sæsonen. Vi vil derfor lægge op til en
ekstraordinær generalforsamling efter nytår.
6. Havnens fremtid
Der er meget, der tyder på mindre efterspørgsel efter havnepladser de kommende år og der er
nedgang i antal gæstesejlere. Der er derfor behov for at se på flere brugere/nye
søsportsaktiviteter til havnen. En mulighed er at lade alle i Frederikssund kommune købe plads i
havnen. Dette kan tages op på den kommende generalforsamling.
Vi vil i øvrigt lægge op til et samarbejde med JSKs bestyrelse om udvikling af aktiviteterne på
havnen. Bent kontakter Kim Kristensen. Et samarbejde med Turistforeningen og Netværk
Jægerspris er også relevant.
7. Nyt fra havnefogeden
John meldte om afsluttet reparation af Vestmole og Jollebro. Ok til spejdernes salg af juletræer
igen i år. John har fået tilbud på ny rød/grønne skilte – bestyrelsen gav grønt lys til anskaffelse.

8. Kalender 2013
Generalforsamling afholdes søndag den 24. marts. Standerhejsning den 28. april og nedtagning
den 26. oktober. Bent laver oplæg til datoer for bestyrelsesmøderne i 2013.
9. Evt.
Ib udleverede oversigt over opmåling af vandybder på de oprensede pladser. Bent orienterede om
det afholdte FLID seminar.
Referent Bent Frandsen

