BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 22. oktober 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Pæleormsangreb
Rapporten fra den gennemførte undersøgelse af samtlige træpæle viser, at ca 10% af pælene
er så hårdt angrebet, at de skal udskiftes. De resterende pæle kan forventes at blive
nedbrudt inden for de nærmeste år.
Vi konkluderede, at der er behov for en hurtig indsats. Forskellige metoder til
udskiftning/forebyggelse blev drøftet. Vi kom frem til, at der er behov for mere viden om
løsningsmuligheder og priser.
Karsten, Tom og Bjørn vil via FLID kontakte en række havne, der har fået behandlet
pæleormsangreb, for at høre om deres erfaringer med løsninger og omkostninger.
De tre vil så vidt muligt også deltage i FLIDs messe den 28. november for at få
oplysninger/erfaringer fra leverandører og andre havne.
3.

Østmolen – møde med kommunen
Tom har haft et møde med medarbejdere i Frederikssund kommune om evt. kommunegaranti
til lån til udbedring af molen.
Der var en positiv holdning til at anbefale økonomiudvalget at stille en lånegaranti, men
mente at et positivt svar var mere sandsynligt om et par år pga kommunens aktuelle
økonomi.
En lånegaranti forudsætter en ny brugsretsaftale med kommunen. Bent gennemgår det
modtagne udkast.

4.

Persondataforordningen
Britt har lavet en beskrivelse af sin behandling og opbevaring af havnens personoplysninger.
Bjørn supplerer med sin del Britt og Bjørn forelægger en samlet beskrivelse på næste
møde.

5. Havnens forsikringer
Christian er ikke tilfreds med TRYGs håndtering af havnens forsikringer. Christian indhenter
et tilbud fra selskabet First, som FLID anbefaler. Christian og Karsten tager sig af det
videre forløb.
6.

Henvendelse fra kajakafdelingen
Kajak afd. har spurgt om bestyrelsens indstilling til overdækning af kajakstativet og et par
hjælpeplanker ved siden af slæbestedet. Christian vil melde tilbage, at vi er indstillet på at
vurdere konkrete oplæg til de to ønsker.

7.

Status på arbejdslørdagen
Der var igen i år stort fremmøde fra havnens brugere (ca 50). Der var god stemning og rigtig
mange opgaver blev løst – og der arbejdes endda videre med nogle af opgaverne fra Bjørns
liste.
Stor tak fra bestyrelsen til de fremmødte!

8.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn viste den liste, som han har over afsluttede og kommende opgaver på havneområdet.
Listen giver en god systematik til opfølgning og planlægning.
Bjørn oplyste, at han har allieret sig med hjælpere til opsyn på havnen, når han ikke selv er
til stede, nemlig Bo, Karsten og Henrik, som er nyt medlem.

9.

Evt.
JSK har taget initiativ modernisering af havnens hjemmeside, da det nuværende system er
forældet. Der aftales møde med den mulige leverandør, hvor Bent også deltager.
Referent Bent Frandsen

