BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. august 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Østmoleudvalget
Udvalget (Tom, Bjørn, Johs og Karsten) vil starte op her eftersommerferien. Tom indkalder.
Formålet er at få fulgt op på de tidligere problemformuleringer og løsningsforslag. FLID
afholder et relevant kursus senere på året. Ok til at Bjørn og Karsten tilmelder sig. De
aftaler selv det videre.
3.

Pæleormsangreb
Som aftalt på sidste møde skal vi have fastlagt angrebets omfang. Bjørn er i kontakt med
Åbenrå havn, der har fået tilbud på en screening af havnens træværk. Bjørn speeder
processen op, så vi hurtigst muligt kan få afklaret om den omtalte screening er en farbar vej,
teknisk og økonomisk.
Der er pt. 6 defekte pæle på vestbroen. Vi satser på at få et samlet overblik inden vi
reparerer. Bjørn kommer med oplæg på næste møde.

4.

Persondataforordningen
Bents oplæg til Privatlivspolitik og Oversigt over databehandling blev godkendt. Bent sørger
for placering på hjemmesiden. Der udestår en beskrivelse af, hvordan og af hvem
personoplysningerne behandles. Britt og Bjørn aftaler og laver beskrivelse.

5. Tyveri på havnen
Der har igen været indbrud i havnekontoret. Der er ikke stjålet noget, men vinduet er igen
ødelagt og kontoret gennemrodet. Bjørn har nu fået etableret videoovervågning på kontoret.
Endvidere er en større påhængsmotor stjålet på fra en båd på pladsen.
Bjørn og Johs vil meget hurtigt få opsat overvågningskameraer på pladsen efter den plan,
som Bjørn har lavet. Udstyret er indkøbt. Bjørn opsætter endvidere tydelig skiltning med
”videoovervågning” ved indkørselsvejen.
6.

Brand i både - forsikringsdækning
Efter oplæg fra Karsten drøftede vi forsikringsdækning ved brand i både (pågældende båd,
nabobåde og skader på bro). Vi var ikke klare på reglerne, så Christian undersøger hos
vores forsikringsselskab og FLID. Bjørn bekræftede, at han følger op på at bådforsikring er
betalt ved søsætning/salg af slæbestedskort.
Vi har ikke pt. regler der forbyder tilslutning af el i både, der ligger i havnen uden opsyn. Vi
vil overveje, om der er grundlag for et forbud.

7.

Opgaver til arbejdsdagen den 6. oktober
Bjørn er begyndt på en opgaveliste. Mødedeltagerne vil maile deres input vedr.
reparationer/forbedringer til Bjørn. Bent efterlyser input fra medlemmerne i ”Nyt fra
Bestyrelsen”. Bjørn gennemgår listen på næste bestyrelsesmøde.

8.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn har opstartet et par arbejdsgrupper, der forbereder opgaver til arbejdsdagen.
Der er fundet en ekstra mand til græsslåning. Bjørn vil ændre kontortid fra tirsdag til torsdag.
Bjørn mangler en, der kan holde gæstecyklerne i orden. Bjørn efterlyser i en nyhedsmail,
hvor der samtidig informeres om den nye kontortid. Bjørn vil endvidere informere om fund af
sten med kun 1,2m over nord for Dyrnæsrenden med de præcise koordinater.

9.

Evt.
Vi drøftede årsager til øget el-forbrug - herunder antal tændte køleskabe. Britt får overblik
over hvor stor stigningen er i forhold til tidligere år.
Vi talte om sponsorbetaling af kuverter til havnepenge, regler vedr. tømning af holdingtanke
og afmærkning af P-plads til autocampere.
Referent Bent Frandsen

