BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. maj 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Østmolen og pæleormsangreb
Overdragelse af østmoleprojektet fra Christian M udestår. Tom får arrangeret møde med
Christian hurtigst muligt. Status på næste bestyrelsesmøde.
Der er konstateret angreb af pæleorme i havnen. Det må forventes, at samtlige træpæle med
tiden bliver angrebet. Der skal tages højde for dette problem i østmoleprojektet.
Næsten alle fortøjningspæle er udskiftet med borerør, så problemet er stort set løst her.
Hvad angår øvrige pæle, bla. til broerne, må der ske udskiftning efterhånden som problemet
konstateres. Bjørn kontakter FLID for vejledning i materialevalg.
Christian undersøger om havnen er dækket forsikringsmæssigt.
Vi gør status på næste møde.
3.

Persondataforordningen
Den 25. maj træder der ny lovgivning i kraft vedr. registrering og brug af personoplysninger.
Lovgivningen vil også gælde for BKM bl.a. vedr. medlemsoplysninger.
Bjørn deltager i et FLID kursus om emnet den 15. maj og vil efterfølgende sammen med
Britt finde ud af, hvordan BKM kan leve op til kravene på den mest enkle måde.

4.

Nyt indbrud i havnekontoret
Natten til fredag den 11. maj har der igen været indbrud i havnekontoret. Et vindue er brudt
op med koben og et par nyindkøbte boremaskiner er stjålet – dog uden batterier og lader.
Politiet har taget DNA prøver og der er foretaget forsikringsanmeldelse.
Bjørn får etableret udstyr til videoovervågning hurtigst muligt og opsætning af vinduesgitter
skal overvejes.

5.

Nyt fra havnefogeden
Hele rendeafmærkningen er nu på plads. Bjørn informerede om fund af store sten tæt på den
yderste del af renden. Der er opsat en lille gul stage og Bjørn advarer i den næste
nyhedsmail.
Den ændrede placering af affaldscontainere er iværksat og Bjørn har bestilt ekstra containere
som beredskab.

6.

Nyt fra formanden
Christian omtalte situationen med mange unge mennesker yderst på molerne med
havnebadning og periodevis høj musik. Der har været efterladt affald og kørt med knallert på
molerne. Der er endvidere et eksempel på at enkelte har været ombord på en båd.
Bjørn har talt med de unge mennesker og har indskærpet ”regler for god opførsel”.
Bjørn sørger for opsætning af skilt med ”Knallertkørsel forbudt” og de, der ikke følger
spillereglerne bortvises.
Vi følger udviklingen og vurderer om der skal ske yderligere indgreb.

7.

Evt.
Bent oplyste, at skal annonceres endnu en åben aktivitet på havnen ud over Havnens Dag for
at modtage et Vild med Vand tilskud på kr. 5000,- . Det kan f.eks. være en invitation til unge
om at prøve jollesejlads en bestemt aften. Johs vil hurtigst muligt afklare og give input til
annoncering.
Britt efterlyste pladsnumre på alle både. Bjørn følger op.
På baggrund af et konkret eksempel drøftede vi, om der ud over autocampere også kan
camperes med campingvogn/telt på havnen. Vi aftalte at se tiden og problemets størrelse an
inden evt. indgreb.
Ref. Bent Frandsen

