BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. oktober 2014
Til stede: Britt, Christian, Finn, Bent, Michael og Christian M
Afbud fra Ib og Johs.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Status på igangværende opgaver/arbejdsdag
Stort set alle planlagte opgaver blev løst på arbejdsdagen. Lidt over 30 medlemmer var mødt
op – hvilket var passende i forhold til opgaverne. Christian I takker deltagerne på
bestyrelsens vegne.
Pt. udestår følgende opgaver: montering af båkeplader, afprøvning/montering af ny
vejrstation og oprensning på ydersider af moler
3. Bestyrelsesseminar
Vi er enige om behovet for mere sammenhængende tid drøftelse af en række omfattende
emner såsom disponering af bådpladser, tilretning af vedtægter og den langsigtede
vedligeholdelse af havnen.
Vi stiler efter enten den 17. eller 18. januar fra kl. 10 til ca. 16.00.
Alle bedes tjekke kalenderen og give en tilbagemelding til Christian I om der er grønt lys én
af disse dage.
På bestyrelsesmødet den 17. november laver vi sammen den endelige dagsorden for mødet.
4. Havnens langsigtede vedligeholdelse
Endeligt oplæg fra konsulenten kommer i indeværende uge. Oplægget behandles på
strategidagen.
5.

Disponering af bådpladser.
Vi besluttede ikke at sælge den pt. ledige 3m plads, før vi i bestyrelsen har et overblik over
mulighederne for sammenlægning af bådpladser og omrokering af både. Vi er enige om, at
der er et påtrængende behov for at få dette afklaret. Oplægget fra konsulenten til en flytning
af østbroen ca. 1 meter mod øst vil give nye muligheder, hvis det er økonomisk muligt. Også
et vigtigt emne til strategidagen.

6.

Nyt fra havnefogeden
Kajakklubben har spurgt om fritagelse for slæbestedsafgift ved et fælles aftenarrangement
for kajakroere i fjorden. OK fra bestyrelsen.
Opvaskemaskinen i klubhuset er defekt. Formelt skal en udskiftning også godkendes af JSK.
Finn fik ok til indkøb af ny idet vi forventer, at JSK er villig til at betale deres andel.

7.

Evt.
Vi talte om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse/interview af medlemmernes evt.
tanker om udskiftning af båd til større/mindre, evt. planer om salg af bådplads samt evt.
andre spørgsmål i relation til brug af havnen. Christian M påtog sig at arbejde med sagen.
Vi konstaterede, at der ikke er udmeldt dato for standernedtagning. JSK står for
arrangementet. Kim blev kontaktet og han tager aktion.

Referent Bent Frandsen

