BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF STORUDVALGSMØDE d. 7. december 2006
Ca. 30 udvalgsmedlemmer var mødt op. Efter indtagelse af mad og drikke bød fungerende formand
Alex Vinther velkommen og Thorvald Hansen blev udpeget til ordstyrer.
Med udgangspunkt i den foreliggende oversigt over udvalg og medlemmer blev der givet følgende
meldinger:
1. Havnefoged
Thorvald orienterede om, at molehovedet nu var repareret efter skaden i forbindelse med det kraftige
højvande.
Der er sten nok til en udbedring og forhøjelse af Østmolen. Thorvald påpegede behovet for at få
ordnet defekte dræn og drænbrønde Øst for tilkørselsvejen.
2. Græsslåning.
Udvalget fungerer, men kan godt bruge en afløser.
3. Vedligeholdelse af plæneklippere.
Det blev aftalt, at de 3 plæneklippere sendes til autoriseret eftersyn og opbevaring.
4. Pladsudvalg.
Som nævnt foretages der en forhøjelse og udbedring af Østmolen samt oprensning og forbedring af
dræn. Ellers ingen bemærkninger fra udvalget.
5. Navigationsfyr.
Bestyrelsen har igangsat fjernelse af de 3 jerndragere og vil herefter tage stilling til afmærkning af
indsejlingen.
6. El-installationer.
Dette udvalg har været ubemandet i en periode. Peter Wael har påtaget sig at klare småreparationer.
Større opgaver må der ordnes af ekstern el-installatør.
7. VVS.
Der foretages småreparationer. P.t. ikke behov for yderligere indsats.
8. Vedligeholdelse af flåde og ramslag.
Der er igangsat fremstilling af ny metalbundramme. Flåden bliver i vandet i vinter. Der er behov for
at få en elkontakt repareret. De nuværende 3 medlemmer af udvalget ønsker at blive afløst af yngre
kræfter. Kim Kristensen er eventuelt interesseret. Bestyrelsen må tage aktion.
9. Rendeafmærkning.
Nye afmærkningspæle er bestilt. Fortsat behov for oprensning af renden. Dette er en større sag, som
bestyrelsen må tage sig af.
10. Ramning af pæle.
Udvalget har lidt forsinket fået udbedret de fleste ”pæleskader”. Der er bestilt nye pæle. Udvalget er i
gang med en glidende udskiftning af medlemmer. Bo Kristensen har påtaget sig at være koordinator.
11. Miljøudvalg.
Udvalget består af 2 formænd for henholdsvis sejlklub og mole. Der var ingen melding fra dette
udvalg.
12. Miljøstation.
Kim sørger for at holde øje med, at oliecontaineren ikke overfyldes.
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- 2 13. Festudvalg.
Udvalget er på plads og har klaret en række arrangementer i årets løb. Udvalget har dog fået lidt
konkurrence fra Thorvald, der har arrangeret Bornholmertur samt kapsejladsfolkene, der arrangerede
kombineret præmiefest/afriggerfest i år. Der er inviteret til julefrokost d. 16.12. på Vossevang kro.
Udvalget luftede planer om en fællestur til Barcelona.
14. Klubhus.
Der holdes møde i januar i udvalget, der består af repræsentanter for henholdsvis mole og sejlklub.
Formålet er blandt andet, at få lagt budget for 2007. Bestyrelsen vil fremkomme med eventuelle ønsker til Karsten (bl.a. en opvaskemaskine) inden mødet. Thorvald orienterede om anskaffelse og
montering af 3 store køkkenskabe. 3 små mangler montering. Afventer kvalificerede håndværkere.
15. Vedligehold af klubhus.
Dette udvalg, der har stærk kvinderepræsentation, vil varetage de løbende vedligeholdelsesopgaver
også i det kommende år.
16. Rensning af broer.
Et pænt areal er blevet afrenset i den forløbne periode. Rud har efterfølgende foretaget oliebehandling, der modvirker ”glidebaneeffekt”.
17. Bjørneklo.
Udvalget fortsætter den stille kamp og forventer, at en total fjernelse er opnåelig om en årrække.
18. Web-master/fiskenet.
Udvalget består af Poul Henriksen, der er ved at flytte til Sønderjylland. Ny fiskenetansvarlig bliver
John Würfel. Poul fortsætter som web-master og efterlyser i den forbindelse nyheder fra molen til at
offentliggøre på hjemmesiden. Poul informerede om etablering af trådløst internet på havnen samt
om muligheden for at tilmelde sig til nyhedsmailservicen.
19. Ventilation.
Ventilationsanlægget er nu etableret og udvalget nedlægges.
20. Udvidelse af havnen.
Steen oplyste, at arbejdet i udvalget ligger stille p.g.a. manglende mulighed for offentlig sagsbehandling i forbindelse med den igangværende sammenlægning af kommuner og ændring af amter til
regioner. Gert pegede endnu engang på behovet for at få taget bundsprøver, som grundlag for at
vurdere muligheder og omkostninger i forbindelse med havneudvidelsen. Arbejdet i udvalget vil
blive genoptaget snarest muligt.
21. Eventuelt.
Der blev konstateret en meget lav deltagelse i udvalgsarbejdet fra Folkebådssejlernes side. Steen vil
opfordrer dem til at være mere aktive også i denne del af livet på havnen.
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