BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. marts 2016
Til stede: Britt, Finn, Bent, Christian I, Christian M og Johs.
samt de nyvalgte suppleanter Allan og Karsten
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig med Christian M. som næstformand, Britt som kasserer og
Bent som sekretær.
3. Opfølgning efter generalforsamlingen
Generalforsamlingen forløb tilfredsstillende og med et godt fremmøde af medlemmer. Der var
kun få spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte.
Bent sørger for at de godkendte Takster mm. ajourføres på hjemmesiden.
Christian I undersøger pris på hjertestarter og mulig leverandør.
4.

Salg og udlejning af pladser.
Britt oplyste, at der er udlejet 5 pladser i vand og der er dermed ”udsolgt”. BKMs pt. 2
disponible pladser er solgt/forventes solgt snarest.

5.

Nyt fra havnefoged
De sidste formaliteter vedr. oprettelse af konto i Danske Bank til Finn er ved at være på
plads. Der blev aftalt et max. indestående på kr. 15.000 og Finn bemyndiges til indkøb op til
kr. 10.000 pr. gang.
Det er aftalt, at indkomne regninger godkendes af ”indkøber” inden betaling. Mht. indkøb til
de større opgaver - så som rep. af vestmolen, som strækker sig over flere år - holder Finn
øje med hvor stor del af det samlede budget, der er brugt.
Britt giver en status på årsbudgettet på de kommende bestyrelsesmøder.
Der er behov for et møde i klubhusudvalget – Chr. I indkalder snarest.
Vi drøftede, hvordan det kan sikres at det alene er BKM medlemmer der har adgang til
slæbestedet som en del af kontingentet. En mulighed er, at indføre separat nøgle til
bommen. Dette skal gennemtænkes inden indførelse og Kim/JSK skal informeres forinden.
Beslutning på næste bestyrelsesmøde.

7.

Evt.
Johs og Finn deltager i den kommende FLID generalforsamling.
Allan og Karsten indgår i østmoleudvalget sammen med Finn og Christian M, der er
tovholder.

Referent Bent Frandsen

