BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. april 2012
Til stede: Anna Grethe, Erik, Britt, Christian, John, Ib, Johs og Bent.
Christian M. Andersen og Peer Kliver deltog under pkt. 3
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Konstituering af bestyrelsen
Anna Grethe ønskede Britt og Christian velkommen i bestyrelsen og Ib som ny suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig med Christian som næstformand, Britt som kasserer og Bent som
sekretær.
3. Oprensning af havnen
Peer Kliver oplyste, at hans oprensningsfartøj er ca 20 m langt, 7 m bredt og med en dybgang på
1,5 m ved fuld last på 80 m3. Grabbredden er 1.1 m. Efter besigtigelse på havnen konkluderede vi,
at fartøjet kan komme ind og er velegnet til opgaven. En lille arbejdsgruppe med bl.a. Johs og
Christian Andersen har beskrevet oprensningsopgaven og der er foretaget opmåling af dybder
relevante steder i havnen. Arbejdet kan udføres over ca 6 arbejdsdage i perioden ultimo juli til
ultimo august. Vi sparer kr. anstillingsgebyr på kr. 10.000,- ved at Peer selv faslægger det
endelige tidspunkt.
På denne baggrund besluttede vi, at igangsætte arbejdet med udgangspunkt i det fremsendte
tilbud og klaptilladelsen og med de budgetterede kr. 110.000,- som absolut max udgift til opgaven.
Johs sender bekræftelse til Peer og er ankermand for det videre arbejde bl.a. med afmærkning af
de pladser, der skal oprenses, aftaler om flytning af både under arbejdet mm.
Vi vil snarest informere medlemmerne om det videre forløb med oprensningen.
4. Organisering af det frivillige arbejde på havnen
Vi konkluderede, at det er nødvendigt at konkretisere og synliggøre både de løbende opgaver
samt projektopgaverne for at få medlemmerne til at engagere sig i arbejdet på havnen.
Bestyrelsen skal også sikre, at de nødvendige materialer og værktøjer er til stede – samt at
opgaverne i nødvendigt omfang bliver planlagt.
Vi aftalte, at Bent ajourfører opgaveoversigten og vi skal på næste møde afklare, om de løbende
opgaver, som udvalgene hidtil har udført, er godt nok kørende.
Vi aftalte, at Christian som næstformand står for organisering af det frivillige arbejde sammen
med John.
Konkret talte vi om maling af de 2 containere ved tilkørselsvejen. Johs laver en
arbejdsbeskrivelse som trin 1.
5. Slæbestedet
Der er fortsat stort behov for reparation af slæbestedet. Britt vil inden næste møde undersøge,
hvor meget der er tilbage af overskuddet fra 2011. Hvis der er nok til slæbestedsreparation, vil vi
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og få en beslutning her. Bent spørger Viggo
Dandanell om han vil stå for undersøgelse af løsningsmuligheder.
6. Nyt fra havnefogeden
John oplyste, at der fortsat er 11 pladser til udlejning, heraf er der 3 – 2,5m og 3 - 2m som er til
salg. Der er dog fortsat henvendelser fra interesserede ”lejere”, så vi annoncerer ikke igen.
De i alt 6 små ikke-solgte pladser understreger behovet for en revurdering af fordelingen af
pladsstørrelser i havnen.
7. Ventelister
Britt er i gang med at få et overblik. Der er behov for en gennemgribende sanering. Britt og John
gennemgår i første omgang. Uklarheder må derefter afklares med de pågældende medlemmer.
Britt vil senere se på en opstramning af ventelistereglerne.

8. Evt.
Anna Grethe vil igen repræsentere bestyrelsen i klubhusudvalget.
Vi bekræftede, at det er muligt at overgå som passivt medlem i BKM, men at der er behov for at
konkretisere, hvilke rettigheder, det indebærer. Det samme gælder i øvrigt i forhold til
ventepladsbevis og plads på land.

Referent Bent Frandsen

