BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. maj 2015
Til stede: Britt, Finn, Bent, Michael, Christian I, Christian M, Ib og Johs.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. ”Vild med vand” projektet
FLID og Dansk Sejlunion har søsat et projekt, der skal øge den generelle interesse for livet til
søs. Nordea fonden har sat 8 mill. kr. på højkant til formålet. Sejlklubber og havne kan søge
penge til initiativer, der kan øge interessen for livet til søs og i havnene.
Vi besluttede at deltage sammen med JSK. Første skridt er at nedsætte et udvalg, der kan
komme med oplæg til et par initiativer, som der efterfølgende kan søges støtte til.
Christian M og Bent deltager fra BKM, når det endelige oplæg kommer fra FLID.
3. Nyt fra formanden
Christian I oplyste, at det første møde i det nye klubhusudvalg afholdes den 27. maj. Christian
og Dan Svarre deltager fra BKM. På mødet skal bl.a. udpeges ”vicevært”/klubhusansvarlig.
Udvalget skal efterfølgende ajourføre de regler/beskrivelser, der findes på hjemmesiden vedr.
klubhuset.
Et medlem har en så stor båd, at den både når ind over broen og uden for pælene. Christian
I sender endnu et brev til den pågældende og meddeler at båden ikke kan ligge i havnen.
Vi drøftede et konkret tilfælde, hvor en båd er for bred i forhold til den officielle pladsbredde.
Vi er enige om, at et medlem ikke kan påregne ret til for en bred plads i forbindelse med
ramning af nye pæle/omrokering i havnen. En for bred båd er i øvrigt et problem, hvis den
skubber pælene/presser nabobådene.
4.

Evt.
Der er oplevet problemer med en sandbanke i renden mellem de 2 yderste røde koste. Finn
har iværksat ændring af afmærkningen - der må evt. sættes en kost mere.
Christian I, Finn og Bent mødes den 27. maj kl. 18 og finder frem til de nødvendige rettelser
til hjemmesiden.
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