BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. oktober 2012
Til stede: Anna Grethe, Britt, Christian, John, Ib, Johs og Bent.
Afbud fra Erik
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Både på land
Der er pt. 6 medlemmer, der har haft båd på land i mere end 2 år. Vi aftalte at fastholde
håndhævelsen af havnens ordensregler som aftalt på sidste møde.
Christian sender nu det aftalte brev til 4 af dem. Bent taler med de resterende 2 inden brevet
sendes.
Der er 2 medlemmer, der har 2 både på havnens område, men kun ét pladsbevis. Dette kan kun
accepteres i særlige tilfælde – og max i ét år. Det kræver dispensation fra bestyrelsen og betaling
for ”Plads på land” til båd nr. 2. Christian sender brev til de 2 medlemmer.
Der er en del både, der næste år vil overskride 2 års reglen. Bent vil gøre opmærksom på det i
”Nyt fra bestyrelsen”.
3. Vedligeholdelsesopgaver/projekter på havnen
Der er gennemført en række vedligeholdelsesopgaver: servicering af mastekran, reparation af
bro/vestmolen, udskiftning af pæle i dæk ved klubhus, rampe ved container, huller i veje, samt en
række opgaver på ramslaget.
El-Dam vil komme med tilbud på forbedring af lys/overvågning af pladsen.
Båkerne skal males, men først nedtages. Johs tager aktion.
Christian/John vil ajourføre vedligeholdelsesoversigten.
Hvad angår slæbestedsprojektet arbejdes der nu med en beton-løsning. Da opgaven ikke er
med i budgettet, skal der gives info til medlemmerne inden igangsætning. John vil bede Viggo om
et prisoverslag hurtigst muligt. Britt vil få et overblik over udgifter/indtægter resten af året – og
dermed årets forventede regnskabsresultat for BKM. Der skal derefter hurtigst muligt udsendes
info til medlemmerne som aftalt i ”Forretningsorden for bestyrelsen”. Anna Grethe tager aktion.
4. Medlemskab og rettigheder
Vi færdiggjorde skemaet, som nu kan lægges på hjemmesiden. Bent tager aktion.
5. Aftale med JSK om udgiftsfordeling
Der er nu enighed med JSKs bestyrelse om fremgangsmåde og hvilke omkostningsposter, der
skal indgå. Den endelige formulering skal fastlægges og godkendes på begge foreningers
generalforsamling inden ikrafttræden. Bent følger op.
6. Evt. autocamperpladser på havnen.
Vi aftalte at lave en forsøgsordning i 2013, dog uden at annoncere. Samme takster som
gæstesejlere. John administrerer pladsfordeling og sørger tilpasning skiltningen på havnen.
7. Evt.
OK til at Britt tegner en Netbank forsikring – årlig udgift ca. kr. 700,-.
Som tidligere drøftet ophører ordningen med ventebeviser. Britt kontakter de resterende og
tilbyder ”Plads på land”.
Johs vil undersøge muligheder for alternativ energi til reduktion af elforbruget.
John vil som trin 1 få tilbud på bimåler, så elforbrug til hus og plads kan adskilles.
Endvidere blev mulighed for annoncering af ledige pladser på hjemmesiden og evt. udvidelse
medlemsområdet til hele Frederikssund kommune drøftet.
Referent Bent Frandsen

