BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. juni 2015
Til stede: Britt, Finn, Bent, Michael, Christian I, Christian M og Ib
Afbud: Johs.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Udvalg
a. Østmoleudvalget
Udvalget (Michael, Christian M og Finn) har afhold det første møde og har vurderet, at der er
behov for ekstern hjælp til ramning af spuns. Der er indhentet tilbud til nærmere vurdering.
Det efterfølgende arbejde med etablering af broer mv. kan klares med frivillig arbejdskraft.
b. Klubhusudvalget
Udvalget består fra BKM af Christian I, Dan, Ingrid og Gerd. Fra JSK indgår Kim og et medlem
mere udpeges i august. Det første møde er afholdt og Chr.I fremsender referat til
orientering.
Et par dokumenter om brugen af klubhuset er revideret. Bent får lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen vurderer, at der er behov for bedre oprydning/rengøring af klubhuset – måske
især efter torsdagsarrangementerne. Chr.I tager evt. kontakt til Kim.
Vi bakker op om øget rengøring i sommermånederne. Finn taler med vores rengøringshjælp
om mulighederne.
3. Forespørgsel fra kajakafd.
Kajakafd. har spurgt om mulighed for placering af 2 stk. 20 fods containere (kajakhotel) på
havnen. Vi vurderer, at dette ikke er muligt med de foreliggende restriktioner. Chr.I melder
tilbage.
4.

Båd/pladsstørrelse
Båden på plads 127, der var for stor til pladsen er nu flyttet ud af havnen. Endnu et medlem
har anskaffet for stor båd i forhold til egen plads. Finn forsøger at finde mulighed for en varig
omplacering. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, må medlemmet finde anden havn.

5.

Grundstødninger i rendeindsejlingen
Der har været en del grundstødninger i starten af sæsonen. Vi mener, at det primært skyldes
ændret rendeafmærkning. Et par koste er nu flyttet, men der er nok behov for en kost mere
mellem de 2 yderste røde koste. Vandstanden er her lavere end i resten af renden. Finn
tager aktion.
Et medlem har meddelt sin afgang fra havnen pga. af flere grundstødninger. Både med større
dybgang har dog brugt renden uden grundstødning. Bent skriver til medlemmet om vore
bestræbelser på at løse problemet.

6. Nyt fra havnefogeden
Nye nøgler til klubhuset er steget i pris. Vi forhøjer til kr. 200,-. Bent retter hjemmesiden.
Vi siger nej tak til tilbud om wifi på havnen og tilbud om luftfotos. Finn og Britt afklarer
hvem og hvordan der foretages indberetning til Danmarks Statistik.
Der er behov for en ny pc til havnen. Finn kan anskaffe inden for en ramme på kr. 6000,- i
alt.
7.

Nyt fra formanden
Der er et restoplag af trøjerne fra havnejubilæet. Der holdes udsalg til 50,- kr. pr. stk.
Dato for ny arbejdsdag blev fastsat til den 10. oktober kl. 10.00. Vi samler løbende opgaver
til dagen.

Referent Bent Frandsen

