BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. november 2014
Til stede: Britt, Christian, Finn, Bent, Michael, Christian M, Ib og Johs.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Bestyrelsesseminar
Seminaret afholdes lørdag den 17. januar fra kl. 10. til kl. 16. i klubhuset. Formålet er, at give
mere sammenhængende tid drøftelse af omfattende emner såsom resultat af
spørgeundersøgelsen, disponering af bådpladser, tilretning af vedtægter og den langsigtede
vedligeholdelse af havnen. Christian I sørger for forplejning. Christian, Christian og Bent
mødes den 25. nov. kl. 19 i klubhuset for at udarbejde dagsorden.
3. Spørgeskema til havnens medlemmer
Formålet er, at få bedre kenskab til medlemmernes planer og ønsker til brugen af havnen.
Vi gennemgik Christian Ms oplæg til spørgeskema, som nu kan gøres klar. Undersøgelsen
gennemføres af bestyrelsesmedlemmerne som telefoninterview, dvs. ca. 25 til hver.
Christian laver et interviewskema, som kan udfyldes under interviewet.
Britt sender snarest medlemsoplysninger fra ”stamkartoteket” til Christian, som fastlægger
hver der skal interviewe hvem.
Christian laver endvidere en beskrivelse af formålet med undersøgelsen, der kan lægges på
hjemmesiden sammen med spørgsmålene – samt udsendes som nyhedsmail.
Interviewene kan startes herefter og skal være gennemført inden den 10. januar.
4. Havnens langsigtede vedligeholdelse
Den endelige rapport fra konsulenten er nu modtaget. Rapporten går især i dybden med en
forbedring af østmolen. Bestyrelsen må supplere med stillingtagen til nødvendig
vedligeholdelse af øvrige installationer såsom vej/plads, klubhus, havnebassin mm. Rapporten
er input til bestyrelsesseminaret den 17. januar.
5.

Vinteropbevaring – sikring af stativer
Af standard havnereglementet fremgår, at det er bådejens ansvar at sørge for forsvarligt
stativ/afstivning samt at bestyrelsen har påtaleret. Vi drøftede, hvordan dette skal håndteres
i praksis samt behovet for et punkt herom i havnens ordensregler. Bent kontakter FLID for at
få input herfra.

6.

Nyt fra havnefogeden/formand
Begge meldte, at der ikke var særligt at bemærke.

7.

Evt.
Bent laver oplæg til mødedatoer for 2015 samt stander op/ned.
Britt fik ok til at købe plads 26.
Britt og Ib laver konkret oplæg til sammenlægning af pladser (23 – 26)
Vi aftalte, at offentliggøre ventelister på hjemmesiden og ved opslag.
Britt sender listerne til Bent, som aftaler placering med Viggo
Vi aftalte at holde fast i følgende udestående opgaver: Face book gruppe for havnen,
annoncering på hjemmesiden samt sikre betaling af slæbestedsafgift.

8.

Næste møde
Næste møde rykkes frem til mandag den 8. december

Referent Bent Frandsen

