Bådelauget Kignæs Mole

Bestyrelsesmøde d. 22/8 2016

Referat

Deltagere: Christian Ilsøe, Christian M Andersen, Britt Lykke Sørensen, Johs. Egede Olsen,
Finn Zierau og Allan Christiansen.
Afbud: Bent Frandsen og Karsten Skousbøll.

Dagsorden

1. Referat fra sidste møde
Godkendt uden bemærkninger.

2. Ansøgning om fondsmidler til Østmolen, og hvad gør vi nu.
Havnen har modtaget afslag på den indsendte ansøgning om fondsmidler fra fonden A. P.
Möller og Hustru Christine Mc-Kinney Möllers fond til almene formål.
Der er snakket om hvad havnen gør for at komme videre med projektet vedr. renovering af
Østmolen. Hvis den rigtige, og mest bekostelige, løsning skal vælges, er havnen nødt til at
finde ud af hvordan dette kan finansieres. Christian A. kontakter FLID, og hører om de har
nogle gode råd til hvor der evt. kan søges andre fondsmidler.

3. Emner til arbejdslørdag i oktober.
Der samles emner til arbejdsdagen, lørdag d. 8/10, frem til næste bestyrelsesmøde, samt
Finn kommer med ideer til opgaver. Invitation til deltagelse sendes ud til medlemmerne.

4. Nyt fra Havnefogeden.
- Døde både: Efter anvisning fra FLID, om hvordan sådanne sager kan håndteres, er der
foretaget vurdering af båden Celine af Nibe, som det ikke er muligt af lokalisere nogen ejer til.
Båden kan fjernes/sælges efter at der er annonceret i Lokal Avisen, for at klarlægge om der
er nogen der gør krav på båden.
- Husbåd i havnen: Havnen har fået en forespørgsel, om hvor vidt det er muligt at bo i en
husbåd i havnen. Det er bestyrelsens opfattelse at de nuværende forhold og regelsæt for
brug af havnen, ikke er egnet til brug af husbåde i havnen. Emnet kan tages op på
generalforsamling, og det skal vurderes om det i så fald forudsætter en ændring af havnens
vedtægter. Christian I. svarer på den aktuelle henvendelse.

5. Nyt fra formanden.
Havnen har fået henvendelse fra sejlerbladet Bådnyt, som ville lave artikler om de mindre
lystbådehavne. Det er dog ikke gratis at få en artikel i bladet, idet det forudsætter at havnen
indrykker en annonce i bladet. Det er bestyrelsens opfattelse at udgiften for at få skrevet en
annonce om havnen, ikke modsvarer den evt. gevinst havnen ville have som følge af
omtalen. Der takkes derfor nej tak til tilbuddet.

6. evt.
Ingen punkter.
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