BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. november 2016
Til stede: Christian I, Christian M, Finn, Bent, Allan og Johs , Karsten
Afbud fra Britt
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger. Vi fulgte op på navne til et Vild med Vand udvalg
2. Fondsmidler til østmolen
Christian M orienterede om arbejdet med at finde en fond, der vil støtte forbedringen af
østmolen. Mange fonde er blevet kontaktet – desværre med negativt resultat.
Vi var enige om, at arbejdet med østmolen ikke kan financiers af havnen selv. Vi aftalte, at
bruge op til kr. 12 000,- til professionel hjælp (Fundraiseren.dk) til det videre arbejde med at
finde midler. Chr.M går videre med denne mulighed.
3. Generalforsamling 2017.
Vi aftalte at holde generalforsamlingen den 26. marts. Indkaldelse skal ske med 2 ugers
varsel. Indkaldelse og materiale skal være klar til udsendelse senest onsdag den 8. marts.
Som grundlag for budget 2017 vil vi på næste møde gennemgå og revidere ”Større
vedligeholdelsesopgaver 2015 - 2021”.
På generalforsamlingen skal der bl.a. sættes fokus på håndteringen af døde både. De
relevante regler fra ”Ordensreglerne” skal udsendes med indkaldelsen.
Bent laver tjekliste for forberedelsen af generalforsamlingen til gennemgang på næste
bestyrelsesmøde.
4.

Nyt fra havnefogeden
Finn oplyste, at rengøring af klubhuset er nedsat til én gang pr. uge.
Finn anskaffer smæklås til værkstedsdør. Forventet udgift ca. kr. 1600,-.
Havnens højtryksrensere er gået i stykker. Finn afventer behovstilkendegivelse fra
medlemmerne inden evt. genanskaffelse.
En kratrydder er gået i stykker. Finn afgør om/hvad der skal indkøbes i stedet.

5.

Nyt fra formanden
Der har været en enkelt henvendelse på den annoncerede ”døde” båd. De 4 medlemmer, der
har fået henvendelse om både, der har stået for længe på land, har ikke taget aktion. Chr. I
meddeler skriftligt en ny frist inden vi sørger for salg/bortskaffelse.

6.

Evt.
Der er behov lidt forbedringer på ramslaget inden den nye sæson. Finn hører om Ib Scheldal
vil hjælpe.

Ref. Bent Frandsen

