BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. august 2015
Til stede: Britt, Johs, Finn, Bent, Christian I, Christian M og Ib
Afbud: Michael.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Oplæg fra kajakklubben
Kim fra JSK og Jesper (formand for kajakudvalget) deltog i dette punkt. De fremlagde et
ønske om bedre opbevaringsmuligheder for kajakkerne samt et konkret forslag om en
udvidelse af masteskuret som en løsning. Kajakafd./JSK vil selv stå for finansiering og
byggeri.
Bestyrelsen foretog en besigtigelse og vurdering af en sådan løsning og konkluderede, at en
placering ved tilkørselsvejen nord for containerne vil give en bedre samlet løsning for havnen
som helhed. Finn giver en tilbagemelding til Jesper/Kim.
Med ca 50 kajaksejlere er det en stor brugergruppe i havnen. Vi aftalte, at vi på næste
bestyrelsesmøde gør status på aftaler og forhold for kajaksejlernes brug af havnen.
Britt giver et overslag over udgifterne ved kajaksejlernes brug af havnen samt det
økonomiske bidrag fra kajaksejlerne.
Christian M undersøger hvordan kajaksejlere i andre havne i området er organiseret og hvad
kontingentsatser mm er.
Endelig vil vi også tage stilling til, om der er behov for at fastsætte et max. antal kajakker på
samme måde som vi har et max. for antal både på land.
3. Arbejdslørdag
Vi fastholder den 10. oktober som arbejdslørdag. Christian I laver invitation og laver
sammen med Finn en opgaveliste til dagen.
4.

Vild med vand projektet
Dette projekt er søsat af FLID og Dansk sejlunion for at give flere mennesker lyst livet på
vandet og i havne. Vi gennemgik Bents oplæg om forpligtigelser og fordele ved at indgå i
projektet sammen med øvrige brugere af havnen. Vi vil i første omgang afklare JSKs
indstilling. Bent sender sit skriv til Kim og lægger op til et møde, hvor Bent og Chr.I deltager
fra BKM.

5.

Tyveri fra havnen
Et medlem har meldt om et forsvundet windbreak fra sit cckpit. Bestyrelsen har ikke hørt om
andre aktuelle tyverier. Vi aftalte, at vi herved opfordrer medlemmerne til at melde til Finn,
hvis der er noget der forvinder på mistænkelig vis.

6. Nyt fra havnefogeden
Finn omtalte den seneste kreativitet mht. at anvende plads i havnen, som man ikke selv har
fået tildelt. Vi konkluderede, at så længe gældende regler ikke er overtrådt kan
havnefogeden ikke gøre noget. Finn nævnte endvidere en rettelse til hjemmesiden og
indberetning til Danmarks Statistik, som må afklares med Britt.
7.
8.

Nyt fra formanden
Chr.I orienterede om det næste møde i klubhusudvalget hvor bla. rengøring, vedligeholdelse
og rengøring drøftes.
Evt
Finn ser på Johs. rettelser til miljøfolderen. Bent undersøger om der kommer
uddybningsfartøjer i fjorden, så den yderste del af renden kan renses op. Britt undersøger
om vi kan få en hjertestarter hos Trygfonden. Britt oplyste at 5 medlemmer endnu er i
restance, samt at der er en 2,5 og en 3 m plads til salg.

Referent Bent Frandsen

