BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. august 2013
Til stede: Britt, Ib, Christian, John, Finn, Bent, Christian M og Johs
Afbud fra Erik
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Gennemgang vedligeholdelsesopgaver















Udskiftning af søm med skruer i dæk v. klubhus. I gang. Søm udskiftes efterhånden
som de ”kommer op”. Johs
Nyt grus på havneplads og veje. Bestående grus kan udjævnes, så huller mv.
udjævnes. Nyt grus skal ikke anskaffes. John/Finn
Udskiftning af båkeplader. Arbejdet er igangsat. Anslået omkostning er kr. 3000,-.
Johs følger op.
Fjerne/reparere spil ved slæbested. Ib har sørget for istandsættelse - spillet 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. Prisoverslag er
på vej.
Beskæring af træer. Kommunen har klaret beskæring af omkring havneområdet. John
kontakter Søren S om beskæring/fældning af resterende træer.
Asfaltering af veje. John har sørget for opfølgning hos kommunen – som evt. også
skal tage sig bekæmpelse af bjørneklo.
Maling af containere. Opgaven skal med på den kommende fælles arbejdsdag.
Containerne bør dog højtrykrenses forinden. Christian I.
Oprensning af renden. En 5 årig tilladelse til klapning ved Kølholm forventes inden
udgangen af august. Bent følger op. John/Finn forsøger at finde uddybningsfartøj.
Gerne et, der har arbejde for andre havne i fjorden. Vi skal i første omgang have et
prisoverslag til budgettet for 2014, hvis der ikke er penge nok i år.
Reparation af lille bro ved indsejlingen. Sejlklubben vil gerne stå for arbejdet. Der
skal dog først rammes en ny pæl. Ib/Erik
Reparation af plastrør på pæle. Med på listen til arbejdsdagen. Christian I. IB tjekker
om de nødvendige materialer er ”på lager”.
Udskiftning af pladsnr. Vestbroen er færdig. Østbroen med til arbejdsdagen.
Øvrige opgaver til arbejdsdagen. Søm i husgavle, oprydning i værksted, rensning af
broer. Christian I

3. Opfølgning af ”døde både”
”Grønært” er kommet i vandet – men problemet med denne forsømte båd er blot flyttet fra
land til vand. Den er 6 både, der falder for 2 års reglen. Christian skriver til de pågældende.
Postvæsnet kvitterer for aflevering af brevene og fremgangsmåden herefter følger FLIDs
juridiske anbefalinger.
4. Arbejdsdag
Christian I laver invitation, der udsendes på hjemmesiden og opslås i klubhuset. Dagen er
fastsat til søndag den 22. september. Vi drøftede, om der bør være en ”økonomisk gulerod" for
at få medlemmerne til at deltage i frivilligt arbejde. En ordning skal i givet fald med på en
generalforsamling. Bestyrelsen må fremkomme et oplæg.
5. BKM 50 års jubilæum i 2014
Molelauget fylder 50 år den 3. juni 2014. Christian I er formand for arrangementskomiteen.
Steen og Ulla har sagt ok til at deltage. Ole og Annette har også indvilget. Christian arbejder
videre her over vinteren.
6. Nyt fra Havnefogeden
John orienterede om en omfattende éngangs rapportering af anløbne både/besætninger efter
pålæg fra politiet.

Der har været tyveri af trailerjoller i den forløbne uge. Der er foretaget politianmeldelse.
Efterfølgende har der været yderligere ”mistænkelig” aktivitet på havnen, så medlemmerne
bør sikre sig.
Vi besluttede, at etablere lys på pladsen. Ib arbejder med en løsning.
John omtalte eksempler på offentligt tilskud til andre havne. Christian M/Ib undersøger
muligheder.
7. Evt.
Vi drøftede behovet for en langtidsplanlægning af større vedligeholdelsesopgaver. Bent
fremsender tidligere plan.
Næste møde er mandag den 16. september.
På mødet vil Britt give en status på havnens økonomi i forhold til budgettet for 2013.
Ref. Bent Frandsen

