BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF STORUDVALGSMØDE d. 18. november 2009
Næstformand Alex Winther bød velkommen og takkede medlemmerne i de enkelte udvalg og
havnefogeden for deres indsats i den forløbne sæson. Med havnefoged John Würfel som ordstyrer,
gennemgik bestyrelsens repræsentanter, suppleret af udvalgenes medlemmer, arbejdet i det enkelte
udvalg.
For udvalg, der ikke er nævnt i referatet foreligger der ikke planer om større aktiviteter i 2010. .
1. EL.
Muligvis behov for at finde en ny installatør. Behov for afsætning af penge til en større renovering af
elsystemerne på broerne. Efterlysning af frivillige til at male båker.
2. Plads og græsslåning.
Opfordring til at jolleejere selv sørger for græsslåning under deres både.
3. Klubbhus.
Klubhusudvalget har fremsat forslag til løsning af diverse problemer til bestyrelsen. Anna-Grethe
orienterede om en planlagt udvidelse af klubhuset med opbevaringsplads bl.a. til havnens cykler,
samt plads til sejlklubbens computer og arbejde i forbindelse med kapsejladserne. Stige til loftsrum
vil blive anskaffet.
Forslag om mere permanent væg ved den overdækkede terrasse mod nordøst. Fordele/ulemper og
mulige løsninger skal behandles inden beslutning.
4. Ramslag.
Flåden er klar til montering af ramslaget til foråret.
5. Rende/havn.
Pæle til rendeafmærkning hentes i skoven i januar sammen med nødvendige pæle til havnebassinet.
Anvendelse af stålrør, som alternativ i havnen blev drøftet.
6. Fiskeplads.
Forslag om opstilling af skur til regntøj mm. ved fiskepladsen. Pladsens brugere blev opfordret til at
komme med et konkret oplæg. Regler vedr. brug af rygeovn blev efterlyst.
7. Miljø.
Tomme malingsbøtter kan fremover bortskaffes som brandbart affald. Den nærmere håndtering heraf
skal fastlægges, og der skal gives information til brugerne.
8. Festudvalget.
Forslag om flere faste fester – f.eks. afriggerfest. Forslag om annoncering af fester på hjemmesiden
samt forslag om at medlemmerne tilmelder sig nyhedsmailordningen på hjemmesiden.
9. Ny havn.
Notits i den nye kommuneplan giver mulighed for det videre arbejde med havneudvidelsen.
Oplysning om evt. etablering af havn ved det gamle skalleværk på Jægersprissiden samt om mulige
konsekvenser af et eventuelt krav om en VVM undersøgelse.
10. Optagning af både.
Optagningen er gået smertefrit i år. Samme fremgangsmåde vil blive anvendt næste år.
Næstformanden sluttede af med at takke for et godt møde, hvorefter udvalgsmedlemmerne nød et
fortrinligt koldt bord.
Ref. Bent Frandsen

