BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. juni 2013
Til stede: Britt, Ib, Christian, John, Finn, Bent, Christian M, Erik og Johs
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Opdatering af Kommas Havnelos
Christian M påtog sig opgaven
3. Gennemgang og prioritering af Vedligeholdelsesplan
Vi gennemgik vedligeholdelsesplanen pr. maj 2013 og aftalte at give 1. prioritet til flg.
opgaver:
 Udskiftning af søm med skruer i dæk v. klubhus. Johs går videre med opgaven. Skruer
er anskaffet
 Nyt grus på havneplads og veje. Omkostning anslås til kr. 6000,-. John går videre
med opgaven
 Udskiftning af båkeplader. Arbejdet er igangsat. Anslået omkostning er kr. 3000,-.
Johs følger op.
 Fjerne/reparere spil ved slæbested. Ib søger i første omgang for aflåsning så evt.
uheld ved betjening undgås. Det skal senere besluttes om spillet skal fjernes eller
bevares som ”klenodie”.
 Reparation af ramslag (træværk, pumpe mm.) Ib og Erik går videre med at få
overblik over omkostninger. Der er afsat kr. 6000,- i 2013 budgettet. Inden for denne
ramme kan arbejdet igangsættes.
Hvad angår øvrige opgaver aftalte vi






Bent følger på Kommunens tilsagn om at beskære træer og asfaltere tilkørselsvej
Anskaffelse af ny flagstang kan udsættes. Ib har repareret den gamle.
Maling af containere kan umiddelbart igangsættes. Maling er anskaffet og der skal blot
højtrykrenses først.
Bent følger op på klapningstilladelse hos miljømyndighederne.
Udskiftning/reparation af plastrør på pæle udestår

Der skal nu skaffes arbejdskraft til ovennævnte opgaver. Vi efterlyser frivillige i ”NYT FRA
BESTYRELSEN” og planlægger endvidere en arbejdsdag/weekend den 21. september med
fokus på både arbejde og fornøjeligt socialt samvær. Christian laver oplæg til invitation.
4. Opfølgning af ”døde både”
Vi glædede os over, at Grønært endelig er kommet i vandet og er spændte på dens videre
skæbne. Der er nu 4 andre både, der falder for 2 års reglen. Christian får navnene og skriver
til de pågældende.
Det ser ud til, at der er 3 folkebåde på land, der ikke er betalt for/ejes af ikke medlemmer.
Britt opsporer navnene via JKS kassereren. De pågældende må så enten betale eller fjerne
bådene.
4. BKM 50 års jubilæum i 2014
Molelauget fylder 50 år den 3. juni 2014. Christian er formand for arrangementskomiteen.
Steen og Ulla har sagt ok til at deltage. Der efterlyses flere medlemmer til opgaven.
5. Nyt fra havnefogeden
John berettede om en række tyverier fra havnens område og containeren. Låsen udskiftes og
John er indtil videre eneste indehaver af nøgle.
Der er kommet en henvendelse fra Politiet om håndhævelse af skærpede regler for
havnesikkerhed (vist nok mest tiltænkt større havne).
John har været involveret i klage over reglerne for udlån af klubhus. Fremover håndteres
klager af Christian eller klubhusformanden.
Der anskaffes skilt med forbud mod at kaste sten i havnen – en yndet ”børnefornøjelse”.

6. Nyt fra Formanden
Christian foreslog en sammenkomst til at ryste den nye bestyrelse sammen. Der var
opbakning fra bestyrelsen, men af praktiske årsager venter vi til sæsonslutningen.
7. Evt.
Ingen har reageret på fremlysningen af den defekte træmast. John destruerer den nu.
Der er 3 bådpladser til salg, hvoraf havnen ejer én.
Næste møde er mandag den 19. august
Ref. Bent Frandsen

