BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. marts 2017
Til stede: Christian I, Christian M, Bent og Allan
Afbud: Britt, Karsten, Bjørn og Johs ,
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Den kommende generalforsamling
Indkaldelse er udsendt pr. mail til de fleste medlemmer – samt ca 25 pr. post.
Vi talte om forskellen mellem de to lister med mailadresser hos hhv. kasserer og web master
og aftalte at arbejde med en optimering. Bent sætter det på opgavelisten.
3. Østmolen
Chr. M. orienterede om den seneste rådgivning fra ”fondraiserkonsulenten”. Vi konkluderede,
at der pt. foregår for få aktiviteter på havnen, der har relevans for andre end medlemmerne,
og at fondstøtte derfor er urealistisk.
Vi aftalte at gøre et nyt forsøg på at få kommunal støtte med udgangspunkt i kommunens
arbejde med højvandssikring. Chr.I. skriver til borgmesteren for at bane vejen for et møde
med en relevant kontaktperson i kommunen, som Chr. M. og Allan så efterfølgende kan
mødes med.
Da der er forskellige meninger om, hvor akut problemet med østmolen er, skal vi have
undersøgt om der kan stilles en mere præcis diagnose, herunder hvor hurtigt sker
udskridning af sten og materiale i havnebassinet, hvor hurtigt synker molen mv. Vi aftaler
det videre forløb på næste møde. Chr. I. sætter på dagsordenen.
4.

Havnens profil
Inspireret af arbejdet med at søge fondsmidler drøftede vi havnens profil i forhold til
omverdenen. Skal havnen primært være en lukket forening for de nuværende medlemmer –
eller skal havnen i højere grad være et samlingspunkt for maritime aktiviteter og
lokalområdets borgere?
Vi var enige om, at en afklaring kræver en konkretisering af konsekvenser samt inddragelse
af medlemmerne. På næste møde aftaler vi hvordan vi kommer videre. Chr.I. sætter på
dagsordenen.

5.

Vild med Vand deltagelsen
Bent orienterede om arbejdet i det nedsatte udvalg. Der arbejdes videre med planlægning af
deltagelse i Havnens Dag den 10. juni. Der er foreløbig tilsagn om deltagelse fra sejlklub,
kajaksejlere, fiskere og Sommerflid. Johs. har kontaktet Jægerspris netværket for at invitere
handlende til at oprette boder mv. på havnen. Næste møde holdes den 28. marts.

6.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn var desværre forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet men er allerede godt i gang
med indkøring i arbejdet.

7.

Evt.
Der er en hel del medlemmer, der mødes til hygge på havnen fredage kl. ca. 16.
Bestyrelsens medlemmer vil så vidt muligt lægge vejen forbi.

8.

Næste møde
Bestyrelsen mødes den 26. marts kl. 9.45 i klubhuset for at forberede generalforsamlingen.
Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 24. april.

Ref. Bent Frandsen

