BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. august 2012
Til stede: Anna Grethe, Britt, Christian, John, Johs og Bent.
Afbud fra Erik og Ib
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Oprensning af havnen
Den udmeldte dato for oprensningen er blevet udsat 2 gang pga. maskinskade. Johs forventer at
oprensningsfartøjet ankommer søndag den 26. august. Johs har sørget for god info om
udsættelserne via hjemmesiden. Johs planlægger at holde ”skippermøde” hver aften kl 17.00 i
uge 35, hvor bådflytning mm kan aftales. Bådene kan evt. forlægges til Frederikssund, der også
er frihavn. Johs sørger for ny info på hjemmesiden. Bent sørger for ny klapningsmeddelelse til
Miljøcenter Roskilde. Johs sikrer, at rederen sender kvalitetssikringsplan til Miljøcenteret.
3. Ændring af pladsstørrelser
På forrige møde aftalte vi at samle JSKs joller på pladserne 63 til 66. Den nordlige pæl ved plads
66 flyttes ca. 1 m mod nord, så plads 67 bliver 3,5m og plads 66 bliver 2,5m.
Plads nr. 53, 54 og 55 ændres til 2 stk. 3m pladser. Bådejeren på plads 55 tilbydes plads 74, der
registreres som en 2m plads.
Arbejdet skal udføres samtidig med oprensningen og vi forventer at oprensningsfartøjet kan
håndtere pæleændringerne. John og Johs følger op.
4. Reparation af slæbestedet
Viggo og John har været på besigtigelsesmøde i Rungsted havn. Viggo har efterfølgende lavet
oplæg til udformning af slæbestedet, som bestyrelsen sagde ok til. Det nedsatte udvalg (Viggo,
John, Ib samt Peter Thaisen og Henrik Barslund) kan nu arbejde videre med bla. beregning af
pris.
5. Vedligeholdelsesopgaver/projekter på havnen
Borde og bænke er malet. Rengøring/behandling af dæk ved klubhus samt udskiftning af pæle
sammesteds er i gang.
Reparation af vestbro, hvor understøtningen er defekt, skal igangsættes hurtigst muligt. John har
aftale med folk til opgaven. De nødvendige materialer kan anskaffes. Der er ca. kr. 20.000 tilbage
i budgettet til broer, moler og pæle. Endvidere har medlemmer meldt sig til udtynding af buske og
træer, bla ved containerne, så de er klar til malearbejdet.
6. Sanering af ventelister
Britt arbejder løbende med denne opgave. Vi aftalte, at der fremover max kan udstedes 30 ”Plads
på land” beviser. Endvidere besluttede vi, at afskaffe ordningen med ”Ventepladsbeviser” straks.
Der er pt udstedt 19 beviser, heraf har kun 7 betalt det årlige gebyr. Britt informerer de resterende
om, at de er slettet.
Vi drøftede problemet med medlemmer, der har 2 både på land/en på land og en i vand. På
næste møde aftaler vi konkret aktion.
7. Aftale med JSK om udgiftsfordeling
Anna Grethe aftaler et møde med JKS/Kim og Hans hurtigst muligt. Anna Grethe, Britt og Bent
deltager fra BKM.
8. Nyt fra havnefogeden
John orienterede om tyveri af benzin fra den aflåste container. Nyt opbevaringssted findes.
Der er et stigende problem på havnen med hunde, der ikke er i snor samt med deres
efterladenskaber. John opfordrer til, at alle medlemmer hjælper med at påtale. John arbejder med
nye rød/grøn skilte, herunder udformning og pris.
John ønsker igen at få en medhjælper. Bestyrelsen bakker op.
9. Nyt fra formanden
Anna Grethe oplyste at hun og Gert er med i styregruppen for klubhuset.

10. Evt.
Herunder drøftede vi, at ændre ordningen med kontingentfrihed ved udlejning af egen plads. Vi
talte om mulighed for at oprette autocamperpladser på havnen. John spørger til erfaringer i
Lynæs.
Referent Bent Frandsen

