KIGNÆS HAVN

50 år – 2014

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Referat af BKM bestyrelsesmøde 09.12.2013.
Tilstedeværende: Britt, Chr.I, Chr.A, John, Finn, Johs.
Dagsorden:
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Afbud: Bent, Ib

Referat fra sidste møde
Skader på havnen efter ”Bodil”
Status på igangværende opgaver
A:
Mast/flagstang
B:
Opgaveliste 2013 - 2014
C:
Opfølgning af ”døde” både
D:
BKM’s 50 års jubi.
E:
Papirhåndklædetørrer på toiletter
F:
Ramslag
BKM’s forsikringsforhold
Nyt fra havnefoged
Nyt fra formanden
Evt.

Referat fra forrige møde godkendt.
Efter stormen ”Bodil” vil der blive afholdt oprydningsdag lørdag 14. dec. Kl. 10.00.
Der søges efter effekter som stormen har taget. El-skabe skal skylles med ferskvand m.m.
3:
A:
Indkøb af ny flagmast og flagstang er udsat til vi kender følgerne efter ”Bodil”.
B:
Punktet udskudt til næste møde.
C:
Alle har nu svaret på henvendelse. Det har så rejst spørgsmålet om hvordan
henvendelser til info@kignaeshavn.dk bliver formidlet videre til bestyrelsen.
Viggo kontaktes af Chr. I.
FLID har efter kontakt fremsendt retningslinier for fjernelse af ”døde” både.
D:
Jubi-udvalget udsender invitation til deltagelset i indledende møde den 8. jan.,
vedr. planlægning af festligheder. Ildsjæle, BKM bestyrelse m.fl. opfordres til
at deltage, så vi kan få lavet en flot jubulæumsfest. Se www.kignaeshavn.dk
E:
Finn har efter kontak ved FLID møde, fået indkøbt nye håndklædeautomater.
F:
Punktet udskudt til næste møde.
4:
Gennemgang af forsikringer i forbindelse med tilbud fra CODAN er udskudt pga. ”Bodil”
Brev fra Henrik Husum vedr. ulykker, blev gennemgået.
Dette førte til en debat om fremvisning af ansvarsforsikring i forbindelse med søsætning. Der
er der krav til dette iflg. vore vedtægter, men det er svært at håndhæve. Der kom forskellige
forslag frem om hvordan dette kunne håndhæves, men endte ud i at det nok var noget der
bør debateres på næste generalforsamling.
Det er konstateret at der mangler BKM medlemsnr. på mange af medlemmers både og
stativer. Der bør følges op på dette.
I forbindelse med ”Bodil” blev der stille spørgsmål til om BKM bør godkende bådstativer, så
nabobåden kan føle sig mere sikker.
5:
Havnefogden meddelte at fuger i badeværelsessectionen skal fornyes, der trukket
foranstaltninger til udførelse af arbejdet.
Havnekontoret holder juleferie: 23.12.2013 – 03.01.2014
Der har i 2013 været 153 Frihavnliggere, 67 alm. gæster (220 ialt) Der er solgt 19 sæssonkort.
6:
Formanden meddelte at der igen har været møde om Kignæs havns fremtid. Der er rigtig
mange forslag på bordet, disse fremlægges ved næste møde.
7:
Der indkøbes snarest alu-plader til fornyelse af båker til havneindsejling.
Referent / JOHS.

