BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 26. september 2016
Til stede: Britt, Finn, Bent, Christian I, Christian M, Johs. og Karsten
Afbud fra Allan
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
2. Døde både
Chr. I gennemgik de 6 aktuelle ”sager”.
1 båd med ukendt ejer er fremlyst i lokalavis uden respons. Båden annonceres til salg til kr.
500,-. Chr. I indrykker annonce.
Lars Brink gives dispensation til 1 år på land. Brian Johansen har henvendt sig og afklaring er
i gang. Reaktion fra Jens Hansen mangler - båd sælges efter den fastlagte fremgangsmåde.
Knud Frederiksen og Per Friis har reageret kraftigt på henvendelsen. Chr. I fortsætter
dialogen og vi konkluderer på næste bestyrelsesmøde.
3. ”Vild med Vand”
Lone Buchardt gennemgik det ændrede koncept for projektet, der har til formål at fremme
interessen for aktiviteter på vandet. Deltagelse i de forskellige aktiviteter er nu mere baseret
på frivillighed – med undtagelse af den årlige ”Havnens Dag”. Vor evt. deltagelse bør omfatte
alle aktiviteter på havnen. Chr. I vil kontakte JSK og kajaksejlerne og invitere Kim og Jesper
med på næste bestyrelsesmøde. Fiskere, minifolkebådssejlere og vinterbadere kan også
inddrages. Vi er positive for deltagelse. Tilmelding senest marts 2017 – gerne før.
4.

Fondsmidler til østmolen
Chr. M har kontaktet FLID, som har nævnt muligheden for at optage lån samt evt. søge
Nordea fonden. Vi konkluderede optagelse af lån ikke er noget, vi vil arbejde videre med.
Chr. M vil i stedet sende vor ansøgning til Nordea fonden.

5.

Flisebelægning på kajakområdet.
Kajakafd. ønsker at lægge fliser på en del af det tildelte område. Vi er positive, men kræver
at der anvendes samme fliser som på fiskepladsen og at arbejdet udføres håndværkmæssigt
pænt og forsvarligt. På den baggrund besluttede vi at bevilge anskaffelse af fliser og
underlagsgrus for max kr. 4000,-. Arbejdet sættes på opgavelisten til arbejdsdagen.
Bent informerer kajakafd. og beder dem fremover aftale forhold vedr. området med Finn.

6.

Opgaver til arbejdsdagen
Vi gennemgik egnede opgaver til den 8. oktober (kl. 9 – 15). Finn og Bent laver en
opgaveliste.

7.

Nyt fra havnefogeden
Finn informerede om opsætning af et velkomstskilt ved havneindsejlingen, der samtidig
fungerer som læskærm for vinterbaderne. En gruppe unge mennesker har lavet rod og
forstyrrelse på havn/klubhus. Finn har påtalt det og vi regner med, at det er overstået nu.
Der er opsat sensorstyret belysning i badeafdelingen i klubhuset.

8.

Evt.
Ingen bemærkninger.

Ref. Bent Frandsen

