BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 10. april 2014
Til stede: Britt, Ib, Christian, John, Finn, Bent, Michael, Christian M og Johs.
Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger til referatet.
1. Konstituering af bestyrelsen
Michael blev budt velkommen som ny bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerede sig
uændret med Ib som næstformand, Britt som kasserer og Bent som sekretær.
2. Plan for havnens langsigtede vedligeholdelse
Vi var enige om behovet for at planlægge og prioritere de større vedligeholdelsesopgaver,
som skal sikre at havnen ikke forfalder og forringes af tidens tand. Til arbejdet nedsattes et
udvalg med Christian M som ”styrmand” samt John, Finn, Michael, Ib og Bent.
Udvalget skal på bestyrelsesmødet i juni komme med et første oplæg til større
vedligeholdelsesopgaver, prioritering heraf samt ideer til, hvordan opgaverne skal løses.
Christian indkalder snarest til opstartsmøde.
3. Status på igangværende vedligeholdelsesopgaver
John gennemgik den seneste opgaveoversigt. Mange af opgaverne er nu løst. De væsentligste
igangværende opgaver er reparation af molehoved efter ”Bodil” og udbedring af bolværk på
vestmolen, opretning af pæle mm. samt udskiftning af båker, som Johs forventer klar i løbet
af sommeren. De nye båker opsættes samtidig med at de gamle nedtages.
Bent ajourfører oversigten.
4. Havnens forsikringsforhold
Der er modtaget oplæg fra Codan, som vi gennemgik. Christian I forudser, at
forsikringsdækning skal styrkes på en række områder. Der var dog en række uklarheder i det
fremsendte oplæg. Christian I vil bede Codan om afklaring og vurdere om forsikringsmanden
skal med på et kommende møde. Vi var enige om at prioritere ansvarsdækning fremfor kasko
dækning, idet vi ikke har voldsomt dyre maskiner mm. på havnen.
6. Problemer med eje/leje af bådpladser (§5 og 11)
I forbindelse med generalforsamlingen konstaterede vi problemer med formuleringen af
ovennævnte i vedtægterne. Der er også uhensigtsmæssigheder i vore takster, der modvirker
en fornuftig disponering af pladser i forhold til bådstørrelser.
Vi er enige om at §5 og §11 under alle omstændigheder skal revideres og fremlægges på
generalforsamlingen i 2015.
Vi aftalte, at få øvrige problemstillinger konkretiseret. Mødedeltagerne sender beskrivelse
af observerede problemer til Bent, der så laver et samlet ”problemkatalog” som grundlag for
det videre arbejde.
7.

Placering på venteliste
På baggrund af en henvendelse slog vi fast, at et medlem der får tilbudt og accepterer en
plads, ikke kan bevare sin placering på ventelisten. Dette i øvrigt også den nuværende
praksis.

8.

Nyt fra formanden/jubilæumsfesten
Planlægningsarbejdet er godt i gang. Christian tager kontakt til en journalist, der kan
interviewe havnefoged samt centrale personer fra de forløbne 50 år på havnen. Der er god
opbakning fra erhvervslivet i Jægerspris, både økonomisk og deltagermæssigt. Johs
påtog sig at koordinere de boder, som forskellige forretninger vil opsætte på dagen.
Der indkøbes T shirts med logo til salg ved arrangementet.

9.

Evt.
Der er observeret en del udskredne sten i havnebassinet. John/Finn arrangerer fjernelse.
Ref. Bent Frandsen

