Bådelauget Kignæs Mole
Referat af Storudvalgsmøde den 28. november 2007.
Vor næstformand Alex Winther bød velkommen og takkede de fremmødte for det arbejde de havde
udført . Også tak til havnefoged Thorvald og hans assistent og afløser John Würfel.
Derefter fik Thorvald ordet så han kunne styre os kvikt frem gennem udvalgenes beretninger til det
efterfølgende traktement.
1.
2.
3.
4.

Græsslåning. Thorvald mener der arbejdes godt.
Vedligehold af plæneklipper . Alt ok , Palle P. ikke tilstede.
Mastekran . Jan Andersen hjælper Aage med at smøre og klatre til vejrs.
Pladsen . Stativer og trailere skal afmærkes med navn og nummer . Numrene på broerne
sættes på til foråret. – Der er slået græs og ryddet op i det sydvestlige hjørne.
5. Navigationsfyr. Fyret væk – udvalget hviler.
6. EL-installationerne : Oversvømmelserne giver strømsvigt. – Kablet fra vestmolen til
hovedtavlen er defekt. – Østmolen er et problem : Lamper, stik og tilslutninger skal hæves !
– evt. skal dele af broen hæves forinden da bådene bliver højere hen ad vejen. - Bestyrelsen
vil tage affære og nedsætte et ekspertudvalg !!
7. VVS : Karsten Skousbøll har monteret nye toiletter samt udbedret rørskade i køkkenet.
Udvalget ønsker en spuleslange ved den store kran .
8. Flåde og ramslag : Der skal slås værk i flåden , man har et medlem i kikkerten der skal
lokkes dertil.
9. Rendeafmærkning : Leon vil desværre stoppe sit mangeårige arbejde i dette udvalg –
bestyrelsen må finde en løsning.
10. Ramning af pæle : 10 nye pæle skal bruges , og de skal skæres ! – Jan Andersen taler med
skovfogeden. – Motoren skal på land inden vinteren.
11. Miljøudvalget : Thorvald erindrer om at presenning skal bruges ved bundafrensning !!
12. Miljøstation : Miljøstationen fungerer og Kim Johnsson er tilfreds .
13. Festudvalget : Steen Holm redegør grundigt for udvalgets arbejde.
14. Klubhusudvalget holder møde i januar sammen med udvalget for vedligeholdelse .
15. Vedligehold af klubhus : Der er ingen store planer bortset fra etablering af permanent
halvtag over indre gård . – Mange medlemmer har været glade for den midlertidige
overdækning. – Etablering af opvaskemaskine ! – Rygerum .
16. Rensning af broer : Udvalget ønsker en ny højtryksspuler samt ny slange til den gamle. –
Vestmolen skal spules og grundes !
17. Fjernelse af bjørneklo : Der er intet problem , køerne arbejder for sagen , tak til Michael
Harder !
18. Webmaster : Tak til Poul Henriksen der har gjort og fortsat gør et stort arbejde for JSK og
BKM .
19. Ny havn : Et spændende projekt udarbejdet af Peter Grum-Svendsen er indsendt og vi
afventer kommunens svar . Projektet – i glas og ramme – er ophængt i klubhuset .
20. Cykel-vedligehold: ønsker et skur til cyklerne.
21. EVT : Der erindres om at forslag til budget og forslag til beslutninger på
generalforsamlingen skal indsendes inden den 15. februar 2008.
Alex Takker for den udviste gode ro og orden , ligesom han takker Thorvald for god
dirigentvirksomhed. Der spises og nydes en øl og en lille snaps .
Referat ved Hans Jakob Skaaning – kasserer.

