BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. september 2012
Til stede: Anna Grethe, Britt, Christian, Erik, Ib, Johs og Bent.
Afbud fra John
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Oprensning af havnen
Der er i alt blevet oprenset 560m3 inden for den aftalte budgetramme. Havnebassin og de mest
trængende pladser er klaret. Ib tager sig af en ny opmåling af dybderne i bassin op oprensede
pladser, når bådene er kommet på land.
Plads 67 er samtidig ændret til en 3,5m plads og pladserne 53-55 er ændret til 2 stk. 3m pladser.
Pladserne 66 samt 53 og 55 kan nu sælges.
Vi konkluderede, at oprensningen alt i alt er klaret tilfredsstillende.
3. Både på land
Vi drøftede problemstillingen med både, der henstår på land i mere end 2 år samt medlemmer,
der har 2 både på havneområdet. Vi konkluderede, at reglen med max. 2 år på land, er fornuftig.
Den skal sikre, at der er vinterplads til havnens aktive både samt at havnen ikke skæmmes af
”døde” både.
Bestyrelsen vil nu sikre, at reglen overholdes med de aktionsmuligheder, der findes i form af
fremlysning, vurdering, salg/skrotning eller behandling som hittegods.
Christian laver udkast til breve efter de regler, som FLID anviser. Christian, Britt og John aftaler
sammen, hvad skal skrives til hvem.
Vi aftalte, at bestyrelsen kan dispensere for 2 års reglen for vedligeholdte både, når en
salgsproces er i gang – efter skriftlig henvendelse fra medlemmet og kun for ét år ad gangen.
4. Vedligeholdelsesopgaver/projekter på havnen
Ib har gennemgået ramslaget. Der er behov for en række reparationer. Der kan i år anvendes kr.
5000,- til formålet. Resten skal med i 2013 budgettet. Ib har behov for en medhjælper til
vedligeholdelsesarbejdet. Punktet udsættes i øvrigt til John kan deltage.
5. Medlemskab og rettigheder
Vi gennemgik Bent oplæg til skema. Bent ajourfører og sender til Christian, der vil forbedre layout.
Vi færdiggør på næste møde.
6. Aftale med JSK om udgiftsfordeling
Det har endnu ikke været muligt at få et møde aftalt. Anna Grethe følger op hos JSK/Kim og
Hans. Anna Grethe, Britt og Bent deltager fra BKM. Britt rykker Hans for den aftalte betaling for
kajakmedlemmerne. Bent sender brev til JSK med oplæg til ændret udgiftsfordeling.
7. Evt. autocamperpladser på havnen.
Vi drøfter dette punkt, når John kan deltage.
8. Nyt fra formanden
Anna Grethe orienterede om aktuelle sager vedr. klubhuset, herunder behovet for en plan for de
løbende rengøringsopgaver.
9. Evt.
Bent deltager i FLIDs efterårsseminar den 7. november og tjekker om John også vil deltage
Referent Bent Frandsen

