BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. marts 2014
Til stede: Britt, Johs, John, Finn, Bent, Christian I, Erik, Ib og Christian M
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
2. Status på igangværende opgaver
Der er lige lagt ny belægning ved ”Langelinie” – flot arbejde! Opgavelisten gennemgås og
ajourføres efter generalforsamlingen.
Planen 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
3. Vedligeholdelsesplan for Havnen
Vi besluttede, at lave en plan for den mere langsigtede vedligeholdelse af havnen - som
grundlag for prioritering og planlægning. Der tages udgangspunkt i de enkelte områder
(Rende, moler, pladser/veje osv.) Input fra John og Finn. Bestyrelsesmedlemmerne
opfordres til at gå en tur på havnen inden næste bestyrelsesmøde og samle inspiration til at
komme med forslag. Det videre arbejde kan ske i et lille udvalg.
4. Forsikringsforhold
Der er endnu ikke kommet oplæg fra Codan. Christian I kontakter FLID for at få dem til at
”skubbe på”.
5. Forberedelse af generalforsamling
Indkaldelse mm. er udsendt som planlagt. Vi aftalte, hvem der kommenterer bestyrelsens
forslag under pkt. 4. Bestyrelsen mødes i klubhuset kl. 9.45 for at sikre at alt er på plads
inden generalforsamlingen.
6. Forhold vedr. eje og leje af plads i havnen
Gennem tiden har der været drøftelser af det forhold, at enkelte pladser er ejet af
medlemmer, der ikke selv anvender dem.
Generelt ønsker bestyrelsen, at pladserne ejes af aktive medlemmer. Gennem tiden er det
blevet gjort mindre økonomisk interessant at udleje pladser, for at tilskynde passive
medlemmer til at sælge. Vedtægterne fastslår dog, at et medlem ikke kan tvinges til at sælge
og pt. er det også tyndet ud i interesserede købere.
Vi aftalte, at få et overblik over problemets omfang samt om formuleringerne i vedtægternes
§ 5 og 8 er hensigtsmæssige. Evt. ændring af praksis og vedtægter kan så forelægges på
generalforsamlingen i 2015.
7. Nyt fra havnefoged
John informerede bla. om, at der er indkøbt pæle til rendeafmærkning samt at der er fundet
en billigere metode til renovering af molerne indvendigt. Der er behov for reparation af
molerne udvendigt efter ”Bodil”.
8. Nyt fra formanden
Ikke yderligere bemærkninger.
9. Evt.
Christian vil via Flid sikre at, Autocampister kan få information om muligheden for overnatning
på havnen.
Ref. Bent Frandsen

