BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 21. september 2015
Til stede: Britt, Michael, Finn, Bent, Christian I, Christian M og Ib
Afbud: Johs
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Havnefogedens opgaver
Michael og Finn har gennemgået det seneste oplæg til fastlæggelse af havnefogedens
opgaver. Opgaven med sikring af papir på toiletterne tages ud og der lægges op til at
medlemmerne hjælper med denne opgave ud fra et tilgængeligt papirdepot. Med denne
ændring er der enighed om opgavebeskrivelsen.
Det er endvidere aftalt, at Finns private mobiltelf.nr ikke skal fremgå i havnesammenhæng.
Fremover er det alene havnens mobiltelf.nr (24 63 84 78)der skal fremgå som det officielle
nr. Det nuværende fastnetnr. skal heller ikke anvendes længere.
Bent sørger for ændring af oplysninger på hjemmesiden.
3. Arbejdslørdag
Den 10. oktober er annonceret som arbejdslørdag. Der er endnu kun få tilmeldinger, men vi
regner med at medlemmerne dukker op i lighed med sidste år. Bent sørger for en reminder i
”Nyt fra Bestyrelsen”. Finn og Christian har styr på opgavelisten og Britt sørger for
forplejning. Ib skaffer maling til ramslag.
4.

Vild med vand projektet
Der er enighed i bestyrelsen om at dette projekt er for krævende for Kignæs Havn og vi
deltager derfor ikke.

5.

Kajaksejlerne
Der er positiv tilbagemelding på bestyrelsens forslag til placering af et opbevaringsstativ mod
vest ved tilkørselsvejen. JSK/kajakafd. arbejder videre med løsningen.
Der er fremsat ønske om skridsikring af slæbestedet og kajakafd. vil fremkomme med et
forslag. Bestyrelsens oplæg er dog, at al søsætning af kajakker sker fra flydebroen mod nord.
Kajakafd. har haft en positiv udvikling i medlemsantal og aktivitetsniveau – og dermed brug
af havnens faciliteter - siden starten i 2010. Bestyrelsen vurderer, at det aftalte bidrag fra
JSK pr. kajaksejler ikke længere dækker havnens omkostninger. Vi aftalte at tage en
drøftelse med JSK om fordelingen af kajakkontingentet mellem JSK og BKM samt om en
række andre forhold vedr. kajaksejlernes brug af havnen. Bent kontakter JSK/Kim for at få
aftalt et møde, hvor Bent og Britt deltager fra BKM.

6. Nyt fra havnefogeden
I forbindelse med arbejdsdagen er der foreslået en oprydning/fjernelse af herreløse både fra
havnen. Forinden skal der foretages en formel værdifastsættelse (bådmægler) og der skal
varsles pr. brev til ejeren (hvis han/hun kan opspores)
7. Evt.
Ib foretager en opmåling af dybderne i den yderste del af renden. Vi kan så tage stilling til
evt. behov for oprensning/flytning af afmærkning.
Referent Bent Frandsen

