BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. april 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Velkomst til nye medlemmer og præsentation
Christian bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsessuppleanter Christian og Tom. Derefter
var der en kort introduktion bordet rundt.
3.

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver
Bestyrelsen konstituerede sig med Johs. som næstformand. Britt fortsætter som kasserer
og Bent som sekretær. Christian er generalforsamlingsvalgt som formand.
Opgaverne efter afgående bestyrelsesmedlem Christian M blev fordelt således:
Tom påtog sig opgaven som formand for østmoleudvalget, hvor også Karsten, Bjørn og
Johs deltager.
Bjørn overtager formandsposten for udvalget vedr. ramslag og pæle.
Tom og Bjørn kontakter Christian M vedr. overdragelse/information om opgaverne.

4.

Persondataforordningen
Den 25. maj træder der ny lovgivning i kraft vedr. registrering og brug af personoplysninger.
Lovgivningen vil også gælde for BKM bl.a. vedr. medlemsoplysninger.
Bjørn deltager i et FLID kursus om emnet den 15. maj og vil efterfølgende sammen med
Britt finde ud af, hvordan BKM kan leve op til kravene på den mest enkle måde.

5.

Indbrud i havnekontoret
Bjørn informerede om indbrud i havnekontoret natten mellem den 17. og 18. marts. Der er
stjålet en del effekter, bl.a. vejrstation og boremaskine. Endvidere er der stjålet kontanter og
der er efterfølgende fjernet kompressor og højtryksrenser fra værkstedet.
Bjørn har foretaget anmeldelse til politi og forsikringsselskab. Vi forventer at havnens tab
bliver dækket, dog minus selvrisiko på ca. kr. 5000,-.
Bjørn etablerer nu videoovervågning på området indenfor de rammer, som der pt. er
mulighed for. Der vil fremover ikke blive opbevaret kontanter i kontoret og der opsættes
skiltning herom.

6.

Frihavnsordningen
Vedtægterne for frihavnsordningen er ændret, så der max. må opkræves en miljøafgift på
kr.25,- pr overnatning plus forbrug af el og bad efter regning. Vi besluttede, at nedsætte
vores nuværende opkrævning fra de nuværende kr. 40,- for fortsat at være med i ordningen.
Det vil betyde et indtægtstab på ca. kr. 2000,- årligt med det hidtidige antal overnatninger.
Bent tilretter takstbladet.
Vi besluttede samtidigt, at opfordre medlemmerne til at rapportere til Bjørn, hvis de i andre
frihavne bliver opkrævet mere end de kr. 25,- i miljøafgift. Bent informerer i Nyt fra
Bestyrelsen.

7.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn informerede om en vellykket første søsætningsdag og udmelding af de kommendatoer.
Det forventes, at være sidste sæson Holmstrøm tager sig af opgaven, da han formentlig må
indstille forretningen efter sommerferien.
Der er foretaget pæleramning. Der vil løbende blive udskiftet plastrør til hele rør for at
reducere tæring.
Der skal indkøbes nye kuverter til havneafgift til ca. kr. 3000,- for 1000 stk. Christoffer har
efterfølgende sikret sponsorstøtte, så vi slipper for omkostningen.
Bjørn forslog opførelse af halvtag til havnens cykler og vil komme med konkret oplæg.
Der er udlagt rottegift og de skader, der allerede er sket vil blive udbedret når vi er sikre på,
at problemet er løst.
Vi besluttede, at der skal placeres en stor affaldscontainer ved hver molebund og at de små
skraldestativer samtidig fjernes. Bjørn tager aktion.

Side 2.

8.
9.

Nyt fra formanden
Christian oplyste, at det i år er JSK, der står for standerhejsning og standernedtagning.
Evt.
Vi har modtaget en klage fra et medlem over at hans båd nogle gange er blevet påsejlet af
nabobåden, når denne lægger til/afsejler. Christian og Bjørn tager problemet op med
ejeren af nabobåden for at finde en løsning.

Ref. Bent Frandsen

