BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. januar 2014
Til stede: Britt, Ib, John, Finn, Bent, Christian I, og Christian M
Afbud fra: Erik og Johs.
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Skader på havnen efter ”Bodil”
Indsatsen på arbejdsdagen efter stormen har klaret oprydning og nødvendige reparationer.
3. Status på igangværende opgaver
1. Flagstang/flagspil
Vi besluttede at anskaffe en ny flagstang, idet meromkostning til et flagspil er betydelig. Det
nuværende fundament kan genbruges. John og Finn tager aktion
2. Oprensning af renden
Finn fortalte, at en opmåling har vist at der ved minimum 11 m bredde er minimum 1,5 m
dybde. Med en korrekt placering af rendeafmærkningen bør der ikke være problemer med 2
bådes passage i renden. En oprensning udsættes indtil videre. Et beløb til en evt. mindre
oprensning afsættes i 2014 budgettet i posten ”Større vedligeholdelsesopgaver”.
3. Havnens 50års jubilæum
Det er ikke lykkedes at samle et tilstrækkeligt antal medlemmer til forberedelsesarbejdet.
Christian I gør et nyt forsøg på et ”hvervemøde” førstkommende søndag.
4. Ramslaget
Ib har fået hydrauliksystemet repareret til en rimelig omkostning. Et funktionsdueligt
ramslag er nødvendigt for at vedligeholde havnen. Der afsættes derfor yderligere kr.
10000,- i budgettet for 2014.
5. Skader fra væltede både
Christian M en række forsikringsselskabers evt. krav til bådstativer. Konklusionen er, at der
ikke er særlige krav, der skal overholdes. Stativet skal selvfølgelig være egnet til båden og
understøttet så det ikke synker. Havnen/havnefogeden kan – hvis dette ikke er tilfældetpåtale det overfor bådejeren. Hvis denne ikke retter sig efter påtalen, kan han gøres
ansvarlig for evt. skader. Vi aftalte, at indføje en formulering herom i Havnens
ordensreglement. Bent laver et oplæg.
4. Havnens forsikringsforhold
En konsulent fra Codan har gennemgået havnefaciliteterne med ”forsikringsbriller”. En
redegørelse og vurdering bliver fremsendt til bestyrelsen. Vi vil herefter tage stilling til evt.
tilpasninger og evt. skift af forsikringsselskab.
5. Forberedelse af generalforsamling
Dato for generalforsamlingen blev aftalt til den 23. marts. Indkaldelse skal så være hos
medlemmerne senest den 8. marts. Vi aftalte, hvem der forbereder hvad, herunder
vedtægtsændring vedr. udsendelse af indkaldelse og amortisering samt ændring af
ordensreglerne og aftale med dirigent. Indkaldelsen færdiggøres på næste møde den 17.
februar.
6. Nyt fra havnefoged og formand
Intet særligt at bemærke.
7. Evt.
Herunder drøftedes forhold vedr. et medlems salg af anpart i egen båd, afhentning af rød bøje,
anskaffelse af nye fortøjningspæle samt indhentelse af tilbud på Y bomme.
Ref. Bent Frandsen

