BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. juni 2016
Til stede: Britt, Finn, Bent, Christian I, Johs. og Karsten
Afbud fra Allan og Christian M
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Kajaksejlernes forhold på havnen
På grundlag af beskrivelse og skitse fra kajakafd. besluttede vi, at lade kajaksejlerne under
JSK råde over et område på 6 X 20 meter syd for fiskepladsen. Kajakafd. vil her placere 2
kajakstativer, 2 X 2 vugger til kajakvask, 2 bord/bænkesæt, boks til grej samt en nedgang til
fjorden, hvor der placeres en flydebro. Kajakafd. står selv for finansiering og arbejdskraft. Der
foreligger skriftlig accept fra ejeren af nabogrunden. Bent informerer kajakafd. om vores
tilsagn. Finn følger op på omplacering af de joller/materiel, der pt. ligger på området.
Efter sommerferien skal der laves en skriftlig aftale med kajakafd./JSK vedr.
anvendelse/indretning af området. Bent laver oplæg.
3. Døde både
Christian I skriver i næste uge til de 3 kendte ejere af ”døde både” om
fjernelse/dispensation.
Hvad angår den 4. båd kan vi ikke finde frem til ejeren. Chr. I går videre efter flg. ”opskrift”
anvist af FLID:
-Skriftlig vurdering af bådens værdi med billeddokumentation udført af uafhængig bådmægler
-Opslag på båden/annoncering i lokalavis om at ejeren skal henvende sig/fjerne båden inden
4 uger.
-Hvis dette ikke sker og båden er vurderet som værdiløs, kan den bortskaffes/skrottes.
-Hvis båden har værdi, kan vi søge at sælge den til dækning af vore omkostninger.
BKM må desværre dække det tab, der evt. er forbundet med forløbet.
4.

Rengøring af klubhus
Der er behov for en bedre og mere fleksibel rengøring med større hyppighed i sejlsæsonen.
Christian I og Finn har vurderet mulighederne, som påregnes at medføre merudgifter på ca.
kr. 7000,- årligt. Bestyrelsen bakkede en bedre rengøring op, og der er også accept fra JSK.
Chr. I og Finn arbejder videre med indførelse af en ny rengøringsmodel pr. 1. juli.

5.

Nyt fra havnefogeden
Finn orienterede om reparation af bl.a. udvendige døre i klubhuset samt behov for
overdækning over døren mod syd.

6.

Evt.
Johs. foreslog at bestyrelsen overvejer aktiviteter, der kan skabe mere liv på havnen og
samtidig sikre nye medlemmer. Vi drøftede mulighederne for at få medlemmerne til at
engagere sig i f.eks. sommerfest, havnemarked, instruktionssejlads o.l. Johs. vil fremkomme
med et oplæg.

Referent Bent Frandsen

