BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. april 2013
Til stede: Britt, Ib, Christian, John, Bent, Erik, Christian M og Johs. Anna Grethe deltog
som afgående formand.
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet. Christian oplyste, at Per Kliver fortsat er indstillet på at
oprense et læs fra renden for kr. 4500,2. Konstituering af bestyrelsen
Christian Ilsø er valgt som ny formand og suppleant Ib Schjeldal er valgt til bestyrelsen.
Christian M er valgt som ny suppleant sammen med Johs. Ib overtager posten som
næstformand, primært med ansvar for koordinering af det praktiske arbejde på havnen.
Christian tager sig fortsat af forsikringer og opfølgning af ”døde både”.
Britt og Bent fortsætter som henholdsvis kasserer og sekretær.
Bestyrelsen takkede Anna Grethe for de 6 år på formandsposten.
Bent sørger for at underrette relevante instanser om ændringerne.
3. Opfølgning af generalforsamlingen
Der har efterfølgende været kritik af udvidelsen af medlemsunderlaget til hele Frederikssund
kommune. Vi er enige om, ikke at markedsføre udvidelsen før der er problemer med at
afsætte pladserne.
Vi er enige om, fortsat at holde øje med behovet for at sammenlægge pladser. For øjeblikket
er der 3 ledige pladser på 2,5m.
Med hensyn til nye aktiviteter på havnen nedsættes et udvalg sammen med JSK. Bent og
Christian M deltager fra BKM. Formålet er at skabe mere liv på havnen og i sidste ende at få
flere indtægter.
John har fået en henvendelse fra ”Fjordland”, som planlægger at arrangere sejlture på
fjordene – med overnatning bl.a. i Kignæs. John melder at vi er positive.
FLID har sat fokus på campingbiler på havnene – måske er der inspiration af hente her.
John oplyste, at Karl Ravn vil tage sig af havnens trillebøre, så de er funktionsduelige.
4. Opgaver på havnen
Vi gennemgik den seneste opgaveoversigt. Reparation af slæbestedet går som planlagt. Vi vil
forsøge at få omtale af projektet/havnen i Frederikssund Avis. Vi aftalte at få lavet en plan for
større vedligeholdelsesopgaver over de kommende år. John, Finn og Ib laver et forslag.
Øvrige opgaver fremgår af den ajourførte opgaveoversigt, som er vedlagt referatet.
5. Nyt fra havnefogeden
John oplyste, at den lille bro ved indsejlingen er ødelagt af isen og bør fjernes/repareres.
Broen bruges af JSK. Johs vil afklare om JSK vil tage sig af reparationen.
John ønskede at få afklaret hvordan ”Plads på land” skal administreres. Bestyrelsen er enig i,
at der kun optages medlemmer med plads på land inden for rammen på 30 pladser. Dette
gælder også, hvis et medlem vil skifte fra plads i vand. Imidlertid er der en del medlemmer
uden båd, der har plads på land bevis. Vi skal derfor afklare, om der er behov for at ændre
begreberne Plads på land og Passivt medlem. Begrænsningen på 30 er kun relevant for
medlemmer med båd, da baggrunden er begrænset plads til vinteropbevaring. Bent sætter
på dagsorden til næste møde.
6. Evt.
Vi drøftede ønsker fra JSK om opslagstavle i klubhuset samt etablering af hems. Johs vil
henvise spørgsmålene til klubhusudvalget. Det samme gælder styring af varmeanlægget i
klubhuset, som er kompliceret og fjernbetjeningen derfor ikke frit tilgængelig.
Britt ønskede at hæve gebyret for plads på ventelisten (den er pt. tom). Vi blev enige om kr.
100 pr. år.
Ref. Bent Frandsen

