BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. august 2017
Tilstede: Christian I, Bent, Britt, Bjørn, Johs , Allan og Karsten
Afbud fra Christian M
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Østmolen – kontakt til teknisk udvalg
Punktet udsættes til Chr.M. kan deltage.
3. Tyveri fra havnen
En trailerbåd er blevet fjernet fra havnen. Tyveriet er blevet politianmeldt og båden
genfundet efter et tip – desværre stærkt beskadiget.
Der var enighed om, at bestyrelsen orienteres hurtig ved tyveri så evt. henvendelser kan
håndteres.
4.

Rendeafmærkning
Den yderste røde bøje har revet sig løs, men er nu efter omfattende eftersøgning blevet
genfundet. En midlertidig markeringsbøje er udlagt. Bjørn sørger for genudlægning af bøjen,
når der er fundet en forbedret fortøjningsmåde.
Nogle koste ved renden har været sejlet ned (bl.a. ved svajebassinet). Genopsætning er
beklagelig vis blevet forsinket, da pælehammeren er forsvundet (stjålet?) En ny er nu
fremstillet og kostene genopsat.
2 rustne jernrør står ved styrbord molehoved, beregnet til opsætning af bro til JSK. Bjørn
kontakter Kim og afklarer planer/anvendelse.

5.

Nødhavn
Vi drøftede, hvad der ligger i begrebet nødhavn i forbindelse med skader på en båd, samt
regler for betaling af havnepenge. Allan har fundet ud af, at hverken officielt havnereglement
eller FLID har et klart svar. Bjørn vil håndtere en evt. situation efter konduite.

6.

Dagrenovation
I højsæsonen er der indimellem problemer med overfyldte affaldsposer og containere.
Vi drøftede fordele og ulemper ved at have affaldsstativer placeret på molerne som
supplement til containerne. Britt undersøger meromkostning ved en ekstra container i
højsæsonen – evt. placeret ved det gamle spil. En beslutning kan træffes på næste møde –
nu da højsæsonen er ovre.

7.

Arbejdslørdag den 7. oktober
Bjørn er i gang med at få overblik over mulige opgaver til
vedligeholdelse/forbedring/forskønnelse af havnen. Bjørn ønsker at holde et
planlægningsmøde (med en bid brød) med de, der sædvanligvis giver en hånd med arbejdet
på havnen. Formålet er at få yderligere input til opgaver samt afklare, hvem der kan bidrage
med hvad, når opgaverne skal løses.
Bjørn kommer med et oplæg på næste bestyrelsesmøde, så prioritering og budgetrammer
kan fastlægges – samt hvad der kan klares på arbejdslørdagen.

8.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn uddelte et skriftligt oplæg til forbedringer på havnen. Vi gennemgik oplægget med
følgende kommentarer:
Videoovervågning – er ulovligt på offentligt tilgængeligt område og kan derfor ikke
gennemføres. Parkering til autocampere/langtidsparkering – afmærkning kan gennemføre
som foreslået. Fliser til havneområdet – ”standardfliser” kan indkøbes til at lægge under
borde/bænke. Opgave til arbejdsdagen. Gæster skal fortsat bruge egen grill.
Kant rundt om klubhuset – skal fritlægges, så der kan komme luft under trædækket. Opgave
til arbejdsdagen. Adgang til toiletterne – der sættes skilt op til guidning af gæster vest om
klubhuset så trængslen ved værkstedsdøren undgås. Reparation af borde/bænke – med til
arbejdsdagen. Brandvej Østmolen – evt. placering af løs telefonpæl, så generende parkering
undgås. Kuverter til havnepenge – Bjørn prøver at finde en bedre løsning (evt. med
reklamestøtte) inden genbestilling.

side 2
Pkt. 8 fortsat
Bjørn oplyste, at der har været over 100 gæstesejlere indtil nu – en pæn stigning. Antallet af
overnattende autocampere er også steget.
9. Nyt fra Formanden
Ikke noget at bemærke.
10. Evt.
Ingen emner
Ref. Bent Frandsen

