BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 11.juni 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Havnens Dag - evaluering
Skønsmæssigt 600 mødt op på havnen. Der meldes om tilfredshed både fra besøgende, egne
deltagere og eksterne aktører. Vi forventer at arrangementet økonomisk løber rundt med
tilskuddet på kr. 5000,- fra VmV sekretariatet.
Et af havnens medlemmer har produceret en fin video fra dagen.
Bent kontakter medlemmerne fra arrangementsudvalget for at få input til eventuelle
forbedringer til næste gang.
Bestyrelsen finder, at arrangementet er en god anledning til at samle medlemmer og
besøgende. Vi går efter at deltage igen næste år.
3.

Persondataforordningen
Bjørn har udsendt medlemsinfo den 29. maj af hensyn til den lovmæssige deadline. Christian
bemærkede, at informationen principielt skulle forelægges bestyrelsen først – som ansvarlige
for indholdet. Der var dog ingen indvendinger.
Ud fra FLIDs oplæg har Bjørn lavet et oplæg til den lovpligtige beskrivelse af havnes
behandling af medlemsoplysninger. Britt, Christian og Bent gennemgår og kommenterer til
næste møde.
Fra FLID foreligger endvidere et omfattende udkast til forretningsorden for bestyrelsen. Bent
gennemgår og kommer med forslag til indpasning i den nuværende forretningsorden for BKM
bestyrelsen.

4.

Vedligeholdelse af østmolen
Tom har som ny tovholder haft et overleveringsmøde med Christian M. Der er endnu ikke en
tilbagemelding fra kommunen vedr. evt. kommunegaranti, hvis et projekt vil kræve optagelse
af lån.
Som udgangspunkt for det videre arbejde besluttede vi at få konkretiseret de tekniske
problemer med østmolen – og efterfølgende afstemt med medlemmerne – inden der arbejdes
med yderligere løsningsforslag.
Østmoleudvalget (Tom, Bjørn, Johs og Karsten) vil følge op på de tidligere
problemformuleringer og vurdere om assistance fra en landmåler kan hjælpe os videre.

5.

Pæleormsangreb
Med det konstaterede angreb af pæleorm er der fare for en hurtig nedbrydning af havnens
træværk. Da fortøjningspælene stort set er udskiftet med borerør er problemet koncentreret
om broerne.
Der findes løsninger vedr. bestående pæle samt til nye pæle. For at komme videre besluttede
vi at få undersøgt samtlige træpæle i havnen. Bjørn nævnte et eksempel fra en havn, der
jævnligt får scannet pælene. Bjørn undersøger pris.

6.

Mastekranen
Vi er blevet tilbudt elektrisk spil til kranen uden beregning. Vi siger ja tak. Karsten tager
aktion vedr. montering.

7.

Naboklage vedr. fiskeaffald
Udsmidning af affald fra fiskepladsen har medført naboklage – og udgør samtidig et problem
vedr. rotteplage. Christian har allerede aftalt med Bo, at affaldet frem over bortskaffes på
forsvarlig vis.

2.

Side 2

8.

Nyt fra havnefogeden
Der foretages rottebekæmpelse ved klubhuset i samarbejde med kommunen og der er set
mink på området.
Bjørn foreslog genopsætning af bord/bænk yderst på vestmolen til gavn for gæstesejlerne.
Ok fra bestyrelsen. Ligeledes ok til opsætning af affaldsbeholder yderst på molen.
Bjørn har fået et par stiger til vinterbaderne – ok til opsætning, forudsat at de ikke genere
anløbende både.
Bjørn opfordrede til at døren til værkstedet holdes låst, bl.a. for at sikre øl/vand fra
automaten kun er tilgængelig for medlemmer. Dørene til klubhuset låses ikke i sejlsæsonen.
Bjørn omtalte rådne vinduer i klubhuset. Enighed om at de udskiftes. Endvidere skal
beklædningen på klubhuset efterses, så udskiftning kan ske på arbejdsdagen.
Bjørn har fået et meget fordelagtigt tilbud på kraftigere varmepumpe til klubhuset. Enighed
om at foretage udskiftning.
Ok til rep./udskiftning af Bjørns telefon.

9. Nyt fra formanden
Christian omtalte en klage lagt på Face book over afvisning af et par kajaksejleres opsætning
af telt på havneområdet.
10. Evt.
Herunder nævntes ønske om fælles JSK/BKM adgang til dropbox, forsinket udlægling af DS
bøje samt fjernelse af en knækket pæl i badeområdet.
Referent
Bent Frandsen

