BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. september 2017
Tilstede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Bjørn, Johs og Karsten
Afbud fra Allan
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Østmolen – kontakt til teknisk udvalg
Chr. M har haft kontakt til relevante personer fra Frederikssund kommune vedr. mulighed for
kommunegaranti for lån til udbedring af østmolen samt evt. puljemidler fra Kultur- og
Fritidsområdet.
Formelt har kommunen mulighed for at stille garanti, men det kræver en politisk stillingtagen,
da det har konsekvenser for kommunens anlægsloft og likviditet.
Chr. M vil bede om en sådan stillingtagen via den kommunale kontaktperson.
Mht. puljemidler afventer Chr. M tilbagemelding fra kommunen.
3. Udskiftning af vinduer i klubhus
Vi har modtaget prisoverslag på udskiftning af 8 til 10 punkterede termoruder fra Viggo
Dandanell og John Wulff. John vil lave arbejdet alene for materialeprisen (ca. 3350,-). Det er
et meget fordelagtigt tilbud. Bjørn melder tilbage til John med et ja tak og underretter Viggo.
Vinduerne trænger i øvrigt til en gang maling. Bjørn sætter på opgavelisten.
4.

Vedligeholdelses- og forbedringsopgaver/arbejdsdagen
Bjørn har med input fra en række medlemmer lavet en oversigt over mulige vedligeholdelsesog forbedringsopgaver på havn og klubhus. Vi gennemgik listen og udvalgte opgaver til
arbejdsdagen den 7. okt.
Bjørn laver en opgaveliste til arbejdsdagen og vil sammen med udvalgte ”arbejdsformænd”
planlægge arbejdet og sørge for materialeindkøb mm.
De resterende opgaver gemmes til senere udførelse.

5.

Henvendelse fra roafdelingen.
Roerne har bedt om grønt lys for etablering af rampe, der hvor kajakkerne søsættes. Vi giver
ok, forudsat at roerne/JSK sørger for tilladelse fra ejerne af Hovedgaden 151 samt selv
forestår arbejde og finansiering. Chr. I giver tilbagemelding.

6.

Opfølgning af aktionspunkter
Arkivering af havnens dokumenter: Bent aftaler det videre forløb med Bjørn i starten af
november.
Havnens profil: Chr.I, Chr. M, Johs og Bent mødes den 30. oktober kl. 19.00 og aftaler det
videre forløb (hos Chr.I.)
Udskiftning af fortøjningspæle: Den aftalte undersøgelse af tæring i de nuværende borerør er
foretaget og løsninger overvejes.
Forbedring af dagrenovation: Bjørn undersøger pris på ekstra container i højsæsonen med 2
alternative placeringer. Chr.I. sætter på dagsordenen til næste møde.

7.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn orienterede om en række opgaver, herunder udsendelse af mail til medlemmerne,
bådoptagning, kalender for 2018 (skal med på dagsordenen til næste møde), Miljøstyrelsens
brug af slæbestedet (vi aftalte ikke at opkræve afgift), møde med politiet om kontrol af
udenlandske sejlere og TV overvågning af havnen.
Sidstnævnte har vist sig at være tilladt. Bjørn undersøger muligt set-up og priser. Efter en
bestyrelsesbeslutning skal etablering forelægges generalforsamlingen inden iværksættelse.
Bestyrelsen sagde ok til, at Bjørn kan deltage i FLID seminar og kursus.

8. Nyt fra Formanden
Behandlet under pkt. 5
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9. Evt.
Herunder drøftedes langtidsparkering af kassevogn på havnen og langtidsophold i egen båd.
Bjørn vil i det aktuelle tilfælde aftale sluttidspunkt.
Næste sæson afmærkes plads til autocampere.
Britt oplyste, at der efter den 25. sept. foretages renovering af den kommunale pumpebrønd.

Ref. Bent Frandsen

