BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. maj 2014
Til stede: Britt, Ib, Christian, John, Bent, Michael, Christian M og Johs. Afbud: Finn
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Plan for havnens langsigtede vedligeholdelse
Christian Ms oplæg til kommissorium blev godkendt. Første møde afholdes snarest.
Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i havnen, som den ser ud nu. Arbejdet omfatter ikke
klubhuset. Christian I indkalder til et separat møde i oktober om en vision for den
langsigtede udvikling af havnen.
3. Status på igangværende vedligeholdelsesopgaver
Vi gennemgik den seneste opgaveoversigt. Anlæg af bed til det gamle anker blev opgivet og
slettet af listen. De nedfaldne sten i havnebassinet er fjernet og molehovedet er repareret.
Der er rammet pæle til den lille bro ved molehovedet – JSK står for etablering af selve broen.
John igangsætter fremstilling af kroge, så de manglende hætter på fortøjningspælene kan
sættes på.
4. Havnens forsikringsforhold
Tilbuddet fra Codan er umiddelbart dyrere end den nuværende præmie hos TRYG, men har en
bedre dækning. Britt vil beregne den nuværende præmie mere præcist og informere
Christian I. For at vurdere behovet for løsøreforsikring vil Christian I og John få et overblik
over havnens inventar mm. og forsøge at værdisætte det.
Vi er enige om, at det primære er at forsikringsdække større/dyre skader samt personskade.
5.

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.

6.

Nyt fra havnefogeden
John omtalte behov for oprydning i masteskur samt manglende mærkning af master med
pladsnr. Endvidere er der også i år langsommelighed med at få stativer på plads efter
søsætning. Christian I udsender en nyhedsmail med en lille reminder til medlemmerne.
John nævnte at der trænger til oprydning på JSKs areal samt flytning af joller fra
vinterpladsen. Christian I taler med formand Kim.
John har fået klage over for hurtig folkebådssejlads i havnen. Vi regner med, at det er et
enkeltstående problem.
Havnen har modtaget brev om patentudløb på vores låsesystem. Bent undersøger hvad det
betyder for os og hvad der bør gøres.

7.

Nyt fra formanden/jubilæumsfesten
Christian har kontakt til en journalist, der kan interviewe havnefoged samt centrale personer
fra de forløbne 50 år på havnen. Der er indkøbt T shirts med logo til salg ved arrangementet.

8.

Evt.
Johs orienterede om revision af havnens miljøfolder.
Ref. Bent Frandsen

