BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. december 2016
Til stede: Britt, Christian I, Christian M, Finn, Bent, Allan og Johs , Karsten
Ikke tilstede: Johs
Kim og Hans fra JSK deltog i pkt. 5
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger. Vi aftalte datoer for stander op og ned samt bestyrelsesmøder.
2. Fondsmidler til østmolen
Christian M orienterede om, at professionel hjælp til at finde yderligere
fonde/finansieringskilder kan holdes inden for en ramme af kr. 2500,- i stedet for de kr.
12.000,-, der blev aftalt på sidste møde. Chr.M går videre med denne mulighed.
3. Generalforsamling 2017.
Vi gennemgik køreplanen for generalforsamlingen der afholdes den 26. marts og aftalte,
hvem der gør hvad. Bent ajourfører planen, der udsendes sammen med mødereferatet.
4.

Døde både
For de 4 medlemmer, der er kontaktet, er status den at 2 både fjernes fra havnen og 1 båd
sættes i stand og søsættes i 2017. Ejeren af den sidste båd har frist indtil 23. februar
hvorefter båden sættes til salg, hvis der ikke reageres. Chr. I. følger op.
På vores hjemmeside har Chr.I efterlyst ejere til et bådstativ og en jolle på jollevogn. Ingen
har henvendt sig. Finn bortskaffer stativet og jolle/jollevogn fremlyses i lokalavisen med en
måneds frist. Hvis ingen henvender sig, sørger Finn for mæglervurdering. Herefter foretages
salg eller overtagelse som havnejolle.

5.

Torm Fjord Grandprix 20.-21. maj 2017
Kim og Hans gennemgik JSKs foreløbige planer for deltagelse i dette arrangement sammen
med sejlklubberne i Frederikssund og Marbæk. Arrangementet vil indebære, at op til 100
joller og ca 150 juniorsejlere/trænere vil få base i Kignæs Havn. Parkering og
bespisning/overnatning vil foregå hhv. ved Jægersprishallen og Jægersprislejren. Der er
endvidere planer for trafikregulering og anvendelse af havnearealet. Kim og Hans bad om
bestyrelsens ok til arrangementet.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende ”sagen” bl.a. i forhold til gener for medlemmerne og
havnens økonomi, bidraget til ønsket om mere liv på havnen og havnens ”Vild med Vand”
deltagelse. Bestyrelsen besluttede at give JSK ok til arrangementet forudsat, at det ikke giver
havnen ekstraordinære udgifter og at en række praktiske forhold tilgodeses. Chr. I skriver ok
til JSK og præciserer betingelserne.

6.

Vild med Vand deltagelsen
Vi er nu formelt tilmeldt projektet. Vi mangler fortsat afklaring af medvirken fra
modelbådssejlere og fiskerne. Bent følger op hos Johs. Bent indkalder til opstartmøde i
januar. Fjord Grandprixet kan indgå som et af de obligatoriske arrangementer. Det andet vil
være Havnens dag, der skal afholdes 10. juni.

7.

Nyt fra havnefogeden
Finn orienterede om planer med at arrangere søsætning på hverdage og søndage samt
muligheder for en ny vognmand til evt. fremtidig afløsning af Holmstrøm.
Der isat smæklås i værkstedet samt sensor til lystænding. Finn fremviste en ny type
brændstof til dieselmotorer. Det har en række fordele og vil blive indført på havnene i den
kommende årrække.
8. Evt.
Intet at bemærke.
Ref. Bent Frandsen

