BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. september 2013
Til stede: Britt, Ib, John, Finn, Bent, Christian M og Johs
Afbud fra: Erik, Christian I
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Gennemgang vedligeholdelsesopgaver
Vi gennemgik status og videre forløb. Ajourført vedligeholdelsesplan er vedhæftet referatet.
3. Opfølgning af ”døde både”
Gennemgås på næste møde når Christian I kan deltage.
4. Arbejdsdag
Vi regner med, at der kommer minimum 20 medlemmer idet ikke alle har tilmeldt sig. Vi
aftalte, hvad der skal forberedes og hvem der på dagen igangsætter arbejdet. Bent
fremsender oversigt over opgaverne til bestyrelsen hurtigst muligt.
5. BKM 50 års jubilæum i 2014
Christian I giver status på næste møde.
6. Muligheder for økonomisk støtte til havneaktiviteter
Christian M har undersøgt forskellige muligheder (Fonde, mm). Konklusionen er, at vi skal
undersøge mulighederne målrettet, når vi planlægger konkrete projekter/aktiviteter.
7. Havnens økonomi
Britt gennemgik et foreløbigt regnskab. Af de ca. kr. 200.000, der pt er til rådighed, forventes
det, at der skal bruges ca. kr. 70.000,- resten af året - plus ca. 20.000,- til materialer og
forplejning på arbejdsdagen. Resten på ca. kr. 110.000,- reserveres til en rendeuddybning,
som skal med i 2014-budgettet.
8. Nyt fra havnefogeden
John orienterede opsætning af nye infoskilte.
Der har været en henvendelse om vinteroplægning af en 42 fods sejlbåd. Der er usikkerhed
om bolværk kan holde til belastning af båd og kranbil ved en optagning. Da båden ikke har
plads i havnen, ønsker vi ikke at påtage os denne risiko. John vil bede den pågældende om
evt. at henvende sig til bestyrelsen.
Der har været klager over rendeafmærkningen, som vi er enige i er mangelfuld. Bestyrelsen
ønsker sikkerhed for, at afmærkningen er i orden i hele sejlsæsonen. Vi aftalte at få lavet en
beskrivelse af, hvad ansvaret for rendeafmærkningen omfatter. Christian M påtog sig denne
opgave. Vi vil herefter sikre os, at opgaven gives til én, der kan påtage sig at leve op til
ansvaret.
9. Evt.
Der skal findes en ny ”vært” til serveringen ved standerop- og nedtagning. Vi aftaler hvem og
hvad på næste møde. Standernedtagningen er i øvrigt den 26. oktober. Bent sørger for at
den kommer med på hjemmesiden.
Britt orienterede om, at JSK har købt en ekstra plads på land.
Vi drøftede behovet for at give godtgørelse til medlemmer, der i forbindelse med frivilligt
arbejde lægger bil til afhentning af materialer langvejs fra. Spørgsmålet tages med på næste
møde.
Næste møde er mandag den 14. oktober.

Ref. Bent Frandsen

