BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 6. april 2017
Til stede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Karsten, Bjørn og Johs ,
Afbud: Allan
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Konstituering af bestyrelsen
Vi aftalte en uændret konstituering, dvs. Christian M - næstformand, Britt – kasserer og Bent
– sekretær.
3. Evaluering af generalforsamlingen
Vi var enige om, at forløbet var til fredsstillende. Ved kommende generalforsamlinger vil vi
dog i nødvendigt omfang bede forslagsstillere om at underbygge deres forslag, så
behandlingen lettes.
Referatet er sat på hjemmesiden. Til medlemmer uden oplyst mailadresse udsendes det med
kontingentopkrævningen.
4.

”Vild med Vand” – havnens dag den 10.juni
Bent uddybede referatet fra det seneste udvalgsmøde. Der planlægges en lang række
spændende aktiviteter. Hver af de deltagende foreninger organiserer egne aktiviteter. BKM
står for ”Åben båd” og organisering af ”velkomstguider”.
Bjørn arrangerer briefing af aktører fra havnen kl. 9.00 på dagen.
Cafè Kignæs deltager med servering fra pølsebod. Johs arbejder med deltagelse fra andre
lokale aktører, bl.a. Super-Brugsen.

5.

Arkivering af havnens dokumenter
Vi besluttede, at gå over til fælles central arkivering af alle relevante dokumenter via
”Dropbox” knyttet til havnens e-mailadresse. Bjørn anskaffer lagerplads og tilknytter
bestyrelsesmedlemmernes mailadresser. I første omgang bruger vi den mappestruktur, som
sekretæren har opbygget. Bent igangsætter konverteringsarbejdet efter sejlsæsonen.

6.

Østmolen
Chr.M deltager i borgermødet om højvandssikring den 19. april. Chr.I arbejder med via
borgmesteren at arrangere møde med relevant person i kommunen. Chr. M og Karsten
arbejder med en mere præcis diagnose vedr. østmolens tilstand.

7.

Havnens profil
På sidste møde drøftede vi havnens profil i forhold til omverdenen: Skal havnen primært
være en lukket forening for de nuværende medlemmer – eller skal havnen i højere grad være
et samlingspunkt for maritime aktiviteter og lokalområdets borgere? Bestyrelsen er stemt for
det sidstnævnte.
Som grundlag for involvering af medlemmerne i en afklaring aftalte vi, at udarbejde et
konkret debatoplæg. Der tages udgangspunkt i det tidligere arbejde med havnens fremtid,
hvor følgende formål blev aftalt: ”At sikre havnens fremtid som et attraktivt sted, hvor unge
og gamle kan mødes og dyrke interesser/aktiviteter i relation til vand og sejlads. Aktiviteter
skal som udgangspunkt være selvfinansierende”
Chr.I indkalder Chr.M, Johs og Bent efter sommerferien.

8.

Nyt fra Formanden
BKM står for standerhejsningen den 29. april. Chr.I holder talen. Øvrige opgaver blev aftalt.

9.

Nyt fra Havnefogeden
Bjørn orienterede om flytning af vinterbadernes læskærm. Hjertestarten er nu ”synlig” på
nettet. Der er skabt overblik over låsesystemet. Bjørn har overtaget udlejning af klubhuset.
Bjørn udsender målrettede nyhedsmails til medlemmerne – aktuelt til medlemmer med plads
i vand om søsætning. Hvis relevant skal disse mails med som nyhed på hjemmesiden.
Bjørn har indhentet yderligere mailadresser på medlemmer til egen og Britts mailingliste.
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Vi aftalte, at forsøge en samkøring af Bjørns/Britts mailingliste med den liste, som Viggo
udsender nyhedsmails efter fra hjemmesiden for at sikre, at den løbende ajourføres. Bent
foreslår Viggo at kontakte Bjørn.
Plads 10 er for smal og plads 12 for bred. I stedet for flytning af pæle aftalte vi ”bytte både”
på de 2 pladser. Bjørn taler med de 2 medlemmer og arrangerer flytning af ”landgangsbro”
fra plads 12. Pæl ved plads 104 er rapporteret løs. Bjørn tjekker og tager aktion hvis behov.
Flaskeautomat er defekt. Der blev givet ok til anskaffelse af ny til kr. 5000,-. Diverse
tidsskrifter, der modtages gøres tilgængelige i klubhuset. Projektor monteres i loft så den er
klar til brug – og tyverisikres bedst muligt.
10. Evt.
Johs. spurgte om flere folkebåde ude fra kan for mulighed for periodevis plads på land i
sommersæsonen. Der blev givet ok og pris sat til kr. 1350,-

Ref. Bent Frandsen

