BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. maj 2017
Tilstede: Christian I, Christian M, Bent, Britt, Karsten, Allan og Johs ,
Ej tilstede: Bjørn
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Vild med Vand – Havnens Dag
Bent oplyste, at forberedelsen af Havnens Dag den 10. juni kører som planlagt.
3. Reparation af østmolen
Chr. M. orienterede om borgermødet vedr. kystsikring, der blev afholdt den 19. april. Der var
især fokus på oversvømmelse af huse, herunder diger, sluser mv.
Muligheder for kommunal støtte til evt. lånoptagelse blev nævnt.
Chr. M kontakter teknisk forvaltning for at høre om muligheder for kommunal medvirken til
vores konkrete projekt.
4.

Evaluering af årets søsætning
Der var planlagt søsætning med både Holmstrøm og Herrestrup. Bådklargøringen har været
påvirket af det kølige vejr, så der var desværre ikke ”fuldt hus” på alle de planlagte dage.
Prisforskellen mellem de 2 vognmænd har ikke givet kommentarer. Konklusionen er
tilfredsstillende søsætning.

5.

Evaluering af Håndværkercup
Stævnet blev afholdt den første weekend i maj med 19 deltagende folkebåde og masser af liv
på havnen. Deltagere, JSK og havn kan være tilfredse med arrangementet. Der er stort
jollestævne på havnen den 20/21 maj med ca 60 deltagende både.

6.

Udskiftning af fortøjningspæle
Der er fare for at de nuværende metalrør tæres over. Vi drøftede timingen af udskiftning med
de indkøbte borerør. Chr.M samler pæleudvalget, som må planlægge arbejdet og klare evt.
indkøb af materialer.
Dan Evans har problem med en løs pæl på sin plads. Bjørn må tage dialogen med ham og
vurdere behovet for udskiftning nu eller evt. omplacering til anden plads.

7.

Udvidelse af kajakpladsen
Kajaksejlerne har ansøgt om udvidelse af den nuværende plads mod Hovedgaden, så der kan
placeres et stativ mere. Bestyrelsen giver ok, medmindre Havnefogeden har indvendinger.
Chr. I sender forespørgslen til Bjørn.

8.

Vedligeholdelsesopgaver - klubhuset
Bjørn har påpeget behov for udskiftning af termoruder samt renovering af køkken og
værksted. Behandlingen udsættes til Bjørn deltager. Karsten oplyste, at den defekte
kogeplade nu udskiftes.

9.

Nyt fra Havnefogeden
Tages op på næste møde.

10. Nyt fra formanden
Intet at bemærke
10. Evt.
Ingen emner
Ref. Bent Frandsen

