BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. januar 2017
Til stede: Britt, Christian I, Christian M, Finn, Bent, Allan, Karsten og Johs ,
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Grand Prix stævne i maj
På bestyrelsesmødet i december besluttede vi at sig ok til JSKs anvendelse af havnen til dette
stævne (ca.100 deltagende juniores) på en række betingelser, her under betaling af kr. 50,pr deltagende jolle. Efterfølgende er vi blevet opmærksomme på at evt. fondsstøtte til f.eks.
istandsættelse af østmolen afhænger af, at havnen er gratis til rådighed for ”almennyttige”
forhold såsom det planlagte stævne. Da vi samtidig ønsker, at stævnet kan indgå som et ”Vild
med Vand” arrangement, hvorved havnen sparer arbejde/udgifter, besluttede vi at JSK kan
benytte havnen uden betaling pr. jolle.
Chr. I vil afklare med JSK, hvordan evt. skader på havnen ved stævnet skal håndteres. Vi vil
anvende stævnet som en afprøvning af, om havnen kan håndtere stævner af denne størrelse
og om det giver problemer for havnen og dens øvrige brugere. Chr. I vil informere JSK om
vor beslutning.
3. Bestyrelsens arbejdsform
Vi bekræftede hinanden i, at de spilleregler der sædvanligvis gælder for ”professionelt”
bestyrelsesarbejde, også gælder for BKM bestyrelsen.
4.

Forberedelse af generalforsamlingen
Vi gennemgik køreplanen og aftalte:
Chr. I færdiggør bestyrelsens beretning og rundsender til kommentering.
Britt færdiggør regnskab og budget samt afklarer om revisorer og –suppleanter er indstillet
på genvalg
Bent færdiggør forslag til ajourføring af Ordensregler samt indkaldelse/dagsorden og aftaler
med dirigent
Kontingent og takster fortsætter uændret
Britt og Chr. M sørger for trykning/udsendelse af indkaldelsen senest 8. marts

5.

Vild med Vand deltagelsen
Der holdes møde i det nedsatte udvalg den 18. januar med hovedvægt på afklaring af
deltagelse/aktiviteter til Havnens dag den 10. juni. Bent rundsender referat til orientering af
bestyrelsen.

6.

Nyt fra havnefogeden
Finn orienterede om henvendelse fra Frederikssund kommune om opsætning af
vandstandsmåler på havnen. Finn deltager i FLIDs intro kursus 1. marts.
En solgt ”død båd” er endnu ikke afhentet. Britt sender opkrævning af kontingent på land til
den pågældende.

7.

Evt.
Johs. orienterede om henvendelse fra Miljøstyrelsen med henblik på fortsat godkendelse af
vore miljøregler og installationer. Johs. besvarer.
Bent orienterede om Generalforsamling i Nordudvalget, som varetager vedligeholdelse af
afmærkningen nord for broen. Opkrævning af BKMs bidrag på kr. 5100,- for de kommende 2
år er på vej.
Kajakafdelingen har bedt om grønt lys til afholdelse af et ”Vis mig dit rovand” arrangement
lig det, der blev afholdt i 2016 med 60 deltagere. Chr. I meddeler et ok.

.
Ref. Bent Frandsen

