BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 11. marts 2013
Til stede: Anna Grethe, Britt, Ib, Christian, John og Bent.
Afbud fra Erik og Johs.
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Reparation af slæbested
Arbejdet er planlagt til igangsættelse, når vejret tillader det. Der er ikke modtaget reaktioner
fra medlemmerne på den udsendte information om arbejdet. Arbejdsgruppen tager sig af
arbejdets gennemførelse.
3. Opvarmning til generalforsamlingen
Vi gennemgik den udsendte materiale. Der er en fejl vedr. tidspunkt for standerhejsningen.
Det er søndag den 28. april kl. 11.00.
Vi aftalte hvem fra bestyrelsen, der forlægger de enkelte dagsordenspunkter.
Vi gennemgik en aktuel sag om disponering af en havneplads, idet spørgsmålet muligvis
rejses på generalforsamlingen.
Vi drøftede, hvem der kan benytte en given havneplads. Af Ordensreglerne fremgår det,
at det kun er medlemmet selv (egen båd) medmindre bestyrelsen har godkendt en anden
pladsbruger. Det enkelte medlem kan altså ikke selv lade en anden bruge pladsen.
I den forbindelse aftalte vi, at bede alle medlemmer/pladslejere om at fremvise kvittering for
betalt præmie på deres ansvarsforsikring når båden søsættes.
4. Opfølgning af både på land
Vi aftalte en ny opfølgning af både, der falder for ”2 årsreglen” efter sæsonstart. Vi drøftede
hensigten med 2 årsreglen. Vi aftalte, at fastholde den med de dispensationsmuligheder, der
blev aftalt på bestyrelsesmødet i september 2012. Dispensationsmuligheden bør indføjes i
Ordensreglerne – drøftes på næste bestyrelsesmøde.
5. Nyt fra havnefogeden
John påpegede behov for afklaring af, hvor store både der kan opbevares på havnens område
hvor længe - alene med et ”Plads på land bevis”. Bestyrelsen må afklare på et kommende
møde. På baggrund af en episode på havnen, hvor en hund bed en anden ihjel, bad John
bestyrelsen om hjælp til at håndhæve reglen om at hunde skal være i snor på havnens
område.
6. Nyt fra formanden
Anna Grethe orienterede om det seneste møde i klubhusudvalget, herunder udbedring af
utætheder i taget. Ib supplerede med oplysning om et ønske fra sejlklubben om plads til
opbevaring af optimistjolle sejl. Vi imødeser en officiel henvendelse fra klubhusudvalgets
formand.
Vi aftalte, at undersøge mulighederne for at etablere trådløst internet på havnen igen.
7.

Evt.
Ingen bemærkninger.

Ref. Bent Frandsen

