BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. juni 2017
Tilstede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Bjørn og Johs ,
Afbud fra Allan og Karsten
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Vild med Vand – Havnens Dag
Der var stor enighed om, at vores Havnens Dag arrangement var meget vellykket. Flere
hundrede besøgende fra lokalområdet nød det gode vejr og de mange aktiviteter på havnen.
Ikke mindst fiskerne og jollesejladsen tiltrak mange. Frederikssunds borgmester og direktøren
for FLID lagde også vejen forbi.
Bestyrelsen retter en stor tak til de mange medlemmer, der hjalp med til at gøre dagen så
vellykket.
Vild med Vand udvalget holder evalueringsmøde den 19. juni for at få noteret, hvad der
virkede/kan forbedres som grundlag for et lignende arrangement i 2018.
3. Reparation af østmolen
Chr. M. har fået kontakt til Anker Riis fra Frederikssund kommune. Der kan snarest afholdes
et møde med henblik på at få afklaret om/hvordan kommunen kan støtte vores projekt.
4.

Udvidelse af kajakpladsen
Kajaksejlerne har ansøgt om udvidelse af den nuværende plads mod Hovedgaden, så der kan
placeres et stativ mere. Bestyrelsen har givet ok, og Bjørn aftaler det videre forløb med
Jesper fra kajakafd.

5.

Vedligeholdelsesopgaver - klubhuset
Bjørn har oplyst at en del termoruder er punkteret. Bjørn indhenter et overslag over
forventet udgift til udskiftning inden næste møde hvis muligt. Klubhusudvalget er ikke aktivt
pt. så BKM bestyrelsen må træffe beslutning.
Før arbejdet evt. igangsættes skal der indhentes tilbud fra 3 leverandører.

6.

Udskiftning af fortøjningspæle
Der er knækket en fortøjningspæl ved plads 126/127 og der er en løs pæl ved plads 104.
Bjørn afklarer om det er muligt at udsætte udskiftning (og søsætning af ramslaget) til efter
sæsonen. Hvis ikke tager Chr.M. aktion.
Der er fare for, at de nuværende borerør tæres over. Ved given lejlighed vil Chr.M få
undersøgt om problemet er akut i vores havn og lægge op til mulige løsninger.
Det blev aftalt at der føres logbog over kommende udskiftninger af pæle.
Johs oplyste, at der er risiko for at pæleorme breder sig til vores havn. Chr.M. og Johs får
etbleret en prøvepæl, så det mulige problem kan vurderes.

7.

Nyt fra Havnefogeden
Bjørn informerede om en hel del igangsatte aktiviteter, herunder en aftale med de lokale
søspejdere om brug af slæbestedet, udlejning af pladser, mere spredt placering af
borde/bænke og flere affaldsstativer, overvejelser om evt. etablering af legeplads og om hæk
omkring klubhusdækket. Der var stor ros fra bestyrelsen for de mange tiltag til forbedringer
og forskønnelse af havneområdet.

10. Nyt fra formanden
Intet at bemærke
10. Evt.
Herunder drøftedes samling af bådstativer, etablering af pissoir (for at begrænse
”hækvandingen” og aflaste de 2 toiletter ved større arrangementer) samt en kommende
renovering af den kommunale pumpestation på vinterpladsen.
Ref. Bent Frandsen

