BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. oktober 2015
Til stede: Britt, Michael, Finn, Bent, Christian I, Johs og Ib
Afbud: Christian M
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Standernedtagning
BKM er vært. Christian I holder talen og Britt sørger for forplejningen baseret på 60
deltagere.
3. Arbejdslørdagen
Arbejdsdagen den 10. oktober havde et flot fremmøde på næsten 40 medlemmer. Både
planlagte og spontane opgaver blev klaret med godt humør og initiativ. Britt havde sørget for
lækkert traktement. Stor tak fra bestyrelsen for indsatsen til alle fremmødte.
4.

Opfølgning af møde med JSK om kajaksejlerne
Vi gennemgik referatet fra mødet om samarbejdet mellem BKM og JSK vedr. kajaksejlerne.
På mødet drøftedes bl.a. en forhøjelse af JSKs bidrag til havnen pr. kajak, kajakopbevaring
og logistik på havnen samt bedre information til kajaksejlerne om havnens forhold og regler
for brug. Johs. påtog sig at lave oplæg til en informationsfolder til kajaksejlerne til
færdiggørelse sammen med JSK.
Britt og Bent holder opfølgningsmøde med JSK efter JSKs generalforsamling og
kajaksejlernes stormøde i november.
Vi drøftede også, hvordan vi bedst sikrer at alle kajakker og både i øvrigt er forsynet med
tydeligt nummer. Vi aftalte, at gennemføre en øget indsats ved næste sæsonstart.

5.

Nyt fra havnefogeden
Finn informerede om en mail fra et medlem om tyveri af kabelgennemføring og med en
opfordring til bestyrelsen om indsats mod tyverier. Det har senere vist sig, at der ikke var
tale om tyveri men en ”forlæggelse”. Chr. I skriver til medlemmet.
Vi drøftede problemet med både, der er for brede til den officielle pladsbredde, hvilket
reducerer muligheden for omplacering af både i havnen. Vi vil tage stilling til en evt. tilføjelse
til ”Ordensreglerne”.
Finn oplyste, at der nu er samlet et større antal herreløse alu-stiger. Bent fremlyser i ”Nyt fra
Bestyrelsen”, hvor der også medtages en opfordring til, at medlemmer med fast placering af
bådstativ/båd på land i sejlsæsonen selv sørger for græsslåning under stativet.
Finn oplyste, at de nye fortøjningsrør ankommer inden månedens udgang.
Løse/defekte fortøjningspæle skal udskiftes inden næste sejlsæson.

6. Evt
Finn deltager i FLIDS havnemesse/efterårsseminar den 25. november.
.
Referent Bent Frandsen

