KIGNÆS HAVN

50 år – 2014

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Referat af BKM bestyrelsesmøde 15.09.2014.
Tilstedeværende: Britt, Chr.I, Chr.A, Finn, Johs.

Afbud: Bent, Michael og Ib

Dagsorden:
1. Referat fra sidste møde
2. Status på øvrige igangværende opgaver
a. Opgaveliste 2013-2014
b. Havnens 50 års jubilæum d 23 august - status
3. BKM´s vedtægter ift leje/eje af bådpladser (§5 & §8) – diskussion af ”udfordring C1”
4. Havnens langsigtede vedligehold – udskydes til næste møde
5. Havnens køb af en 3 meter plads – mulighed for at lave nye 3,5 meter pladser ?
6. Arbejds lørdag – frivilligt arbejde – tilmeldinger ?
7. Nyt fra havnefogeden –optagning af både – datoer mm ?
8. Nyt fra formanden
9. Evt.
Referat:
1:
2:
3:

4:
5:

6:
7:

8:
9:

Referat fra forrige møde godkendt.
a: Liste fra Finn og Bent er opdateret.
b: Jubilæumsfesten forløb overvældende godt, det gjalt både festen og dagen igennem.
Forslag til vedtægtsændring, udskydes til Bent er med.
Det undersøges hvordan andre havne takler leje/eje af bådpladser.
Der nedsættes dybteborende arbejdsgruppe bestående af: 2 x Chr. og Bent.
Punktet er udskudt til næste møde.
Vedr. muligheden for flere 3,5 m pladser, skal det først undersøges om det er fysisk muligt.
Johs. vil snarest tage ned på bunden og se sig om, Finn tager noter og holder linen.
Ca. 5 stk 3,5 m pladser udnyttes ikke optimalt. Kan ventelisten evt. bringes ned ved at flytte
både? Det bør undersøges.
Lørdag 05.10.2014 er afsat til en fælles indsats, for at samlet op på havnens små opgaver, vi
skal igen i år hygge os med Britt's hjemmelavede frokost arrangement.
Finn fortalte at optagning af både foregår som sidste år, 4 lørdage i oktober.
Vedr. slæbested, bør prisudvikling m.m. undersøges fra andre havne. Regler skal optimeres
med nyt skilt. Det skal preciseres at betaling skal foregå før søsætning.
Intet nyt.
Klage fra lejer af klubhus, efter torsdagssejlads.
Er rengøringer optimalt organiseret, efter fester m.m.?
De nye Båker er ved at blive malet.

Referent / JOHS.

