BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. oktober 2013
Til stede: Britt, Ib, John, Finn, Bent, Christian I, Christian M og Johs
Afbud fra: Erik
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Arbejdsdagen/opgavelisten
Dagen forløb forrygende. Alle planlagte opgaver – og mere til – blev klaret. Og Britt havde
skaffet god mad til arbejdsfolkene. John, Finn og Bent søger for opdatering af opgavelisten.
Udskiftning af flagstang med ny (ca kr 1500,-) – eller et flagspil (ca kr 18.000,-) skal afklares.
Der skal fastlægges dato for 2 arbejdsdage i 2014.
3. Opfølgning af ”døde både”
Christian I har skrevet til 5 medlemmer, 2 har reageret og fået dispensation for 2 års reglen.
Fremover skal ”rykkerbrevene” udsendes om foråret så folk kan nå at reagere. De 3 sidste
medlemmer nu et anbefalet brev. Christian I forfatter brevet, som sende til bestyrelsen til
info – inden endelig udsendelse.
4. BKM 50 års jubilæum i 2014
Arrangementsudvalget består foreløbig af Steen, Ulla, Gerd og Christian I. Yderligere
medlemmer vil blive efterlyst via havnens hjemmeside.
5. Rendeafmærkning
Christian M har lavet oplæg til arbejdsbeskrivelse for opsætning og vedligeholdelse af
afmærkningen. Oplægget blev gennemgået og mindre justeringer foretaget. Christian M
sender ny udgave til bestyrelsen. Christian og Finn gennemgår arbejdsbeskrivelsen med Tim
og får afklaret om han vil påtage sig opgaven som beskrevet. Det skal også tages stilling til
indkøb af nye stolper og koste.
6. Godtgørelse til medlemmer, der lægger bil til havneopgaver.
Vi besluttede at kompensere medlemmer, der lægger bil til kørsel for havnen. Der
kompenseres med statens lave takst (pt. kr. 2,13 pr km) for kørsel uden for
kommunegrænsen regnet fra havnen. Mail med antal km sendes månedsvis til kassereren.
7. Nyt fra havnefogeden
John rejste et spørgsmål om, hvordan vi skal forholde os, når et medlem ikke kan finde sit
havnebevis. Havnens vedtægter foreskriver en fremgangsmåde med efterlysning i
Statstidende. Christian M vil hos FLID undersøge om der findes en mere enkel
fremgangsmåde, der så i givet fald skal indføjes i vedtægterne.
8. Nyt fra formanden
Christian holder talen ved standernedtagningen den lørdag den 26. John bestiller
traktementet fra Kignæshallen.
Christian deltager i et møde i Frederikssund Turistudvalg med fokus på aktiviteter i
Jægerspris.
Næste bestyrelsesmøde den 18. november holdes ”ude af huset” med spisning.
Formanden arrangerer.
9. Evt.
Vi drøftede problemer med pladser, der reelt er smallere end det, pladsbeviset lyder på samt
vanskelighed med at sælge 2,5 m pladser. Britt vil få overblik over pladser, det pt er i spil og
afklare sammenlægningsmuligheder med John. Vi drøftede udfordringerne med at flytte pæle
pga. gamle ”stumper” i havnebunden samt løsningsmuligheder.

Ref. Bent Frandsen

