BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. APRIL 2015
Til stede: Britt, Finn, Bent, Michael, Christian I, Christian M og Johs.
Afbud: Ib
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen
Christian I er genvalgt som formand. Bestyrelsen konstituerede sig med Michael som
næstformand, Britt som kasserer og Bent som sekretær.
3. Opfølgning efter generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende og med et godt fremmøde af medlemmer.
Bent sørger for at de godkendte Vedtægter, Ordensregler og Takster ajourføres på
hjemmesiden. Bestyrelsen kan nu arbejde videre med den godkendte plan for havnens
langsigtede vedligeholdelse.
Christian I iværksætter optegning af havnens stander med det oprindelige layout. Ved
genbestilling af nye standere skal der sikres en bedre materialekvalitet.
Finn har allerede sørget for nye hjul til mastevognen.
Vi aftalte endvidere, at foretage en gennemgang og ajourføring af indholdet på havnens
hjemmeside. Christian I orienterer Viggo – Bent og Christian M deltager i
ajourføringsarbejdet.
4.

Havnens langsigtede vedligeholdelse
I 2015 er der planlangt arbejde med vestmolens stenskråning samt udskiftning af broens
pæle og understøtning. Arbejdet er påbegyndt med Finn som tovholder. Udskiftning af pæle
med borerør er også på planen – Christian M følger op på levering.
Arbejdet med østmole og bro skal forberedes til opstart i 2016. Michael påtog sig at være
formand for et udvalg, hvor også Christian M og Finn deltager. Udvalget finder selv
yderligere medlemmer. Der er samlet afsat kr. 90.000,- til disse opgaver i 2015 budgettet.
Finn samler opgaver sammen til en arbejdsdag for medlemmerne i september.

5.

Nyt fra havnefoged
Finn informerede om opstart af arbejdet med vestbroen, mastevogn og opsætning af
båkeplader og den nye vejrstation.
Vi aftalte at gøre havnen klar til Mobile Pay, herunder anskaffelse af en smartphone til
havnefogeden. Britt aftaler oprettelse med Danske Bank og Michael sørger for
telefon/abonnement til Finn.

6. Standerhejsning
Standerhejsningen er lørdag den 25. april kl. 11.00.
Chr. I holder talen og Britt bestiller den traditionelle forplejning og sikrer, at der er ”mad
nok til alle”.
7.

Evt.
Vi drøftede bla. kajaksejlerne brug af slæbestedet og Britt orienterede om salg og udlejning
af pladser. Der er et par 3m og 2,5m pladser til salg, men stort set er der balance mellem
pladser og behov/ventelister.
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