BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. februar 2014
Til stede: Britt, Johs, John, Finn, Bent, Christian I, og Christian M
Afbud fra: Erik og Ib.
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Status på igangværende opgaver
Christian I oplyste, at rammerne for Jubilæumsfesten den 23. august er ved at være på plads.
Der er tilsagn fra borgmesteren om at medvirke. Der er behov for medlemmer til praktisk
assistance på selve dagen. Vi regner med, at dette ikke bliver et problem.
Gennemgang af øvrige opgaver udsættes til næste møde.
3. Havnens forsikringsforhold
Oplægget fra Codan er endnu ikke fremkommet. Christian I følger op. Tages op på næste
møde.
4. Udlejning af klubhus til fester
Vi drøftede en henvendelse fra Kaj Tullberg, som ikke har været tilfreds med klubhusets
anvendelighed som festlokale (ryddelighed, opvaskemuligheder og varmeforhold). Vi
gennemgik og godkendte svarbrev, som også er afstemt med klubhusudvalget.
Kaj har også påtalt at bådpladser, som ikke anvendes af ejeren, udlejes over en længere
periode. Christian I kontakter ham for en uddybning af synspunkterne.
5. Udvalget vedr. ”Havnens fremtid”.
Bent gennemgik referatet fra det seneste udvalgsmøde. Der arbejdes videre med muligheder
for opførelse af shelter til gæstende kajakroere/ungdomssejlere (og vinterbadere), legeplads
og tilbygning til klubhus – samt ikke mindst mulighederne for tilskud fra diverse fonde. På den
kommende generalforsamling vil vi lægge op til at få ok fra medlemmerne til det videre
arbejde. Udvalget arbejder videre med en række øvrige idéer til at skabe mere liv på havnen,
herunder etablering af P plads til trailere/biler i forbindelse med anvendelse af slæbestedet.
6. Forberedelse af generalforsamling
Vi aftalte enkelte tilretninger af beretning, regnskab og budget samt bestyrelsens forslag til
ændring af vedtægter, ordensregler og klubhusaftale. De endelige dokumenter sendes til Bent
hurtigst muligt. Erik genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem. Vi drøftede bestyrelsens forslag
til valg af nyt medlem og suppleanter. Britt tjekker om revisorerne vil genopstille. Bent og
Britt søger for udsendelse af indkaldelse senest den 3. marts.
I forbindelse med budgettet aftalte vi, at give grønt lys til konvertering af hjemmeside og en
prøveorder på nye fortøjningspæle.
7. Nyt fra havnefoged
Udsættes til næste møde.
8. Nyt fra formanden
Et spørgsmål om evt. udnævnelse af æresmedlemmer i forbindelse med jubilæumsfesten
blev drøftet. Vi overvejede kriterier, behov samt formål og besluttede ikke at gå videre.
Ref. Bent Frandsen

