BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. november 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, Christoffer og Tom
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Pæleormsangreb
På sidste møde konkluderede vi, at der er behov for en hurtig indsats. Karsten, Tom og
Bjørn står for det videre forløb. Bjørn har været i kontakt med havnene i Skovshoved,
Kertemide og Nyborg. Bjørn vil endvidere kontakte Jyllinge og Brandt Møller, der også har
erfaringer med pæleormsangreb. Formålet er at høre om deres erfaringer med løsninger og
omkostninger.
Bjørn deltager endvidere i FLIDs messe den 28. november for at få oplysninger/erfaringer fra
leverandører og andre havne.
3.

Østmolen – kommunegaranti for evt. lån
En lånegaranti forudsætter en ny brugsretsaftale med kommunen. Bent har gennemgået det
modtagne udkast, som indeholder en række stramninger og nye betingelser i forhold til den
nuværende. Pga kommunens økonomiske situation er der ikke udsigt til evt. kommunegaranti
i de nærmeste år. Vi besluttede derfor at vente med yderligere behandling af
brugsretsaftalen til 2020/21, idet den nuværende aftale skal fornyes i 2022. Tom informerer
kommunen om vore igangsatte aktiviteter samt om, at vi ønsker at udsætte en forhandling af
brugsretsaftalen.

4.

Persondataforordningen
Britt og Bjørn har begge givet input til en beskrivelse af BKMs behandling og opbevaring af
personoplysninger. Britt og Bjørn koordinerer de sidste tilføjelser og sender den samlede
beskrivelse til Bent, der sørger for at få den på hjemmesiden.

5. Havnens forsikringer
Christian og Karsten holder møde den 29. november med en uafhængig forsikringsmægler
med henblik på et skift fra Tryg til FIRST som leverandør. Mæglerens forsikringsgennemgang
er gratis, men mægleren skal have 25% af en evt. præmiebesparelse ved skiftet. Vi var enige
om, at det er en ok forretning. Hvis der skal foretages ændringer i vores forsikringsdækning,
skal det besluttes på et kommende bestyrelsesmøde.
6.

Forslag om opstilling af billardbord i klubhuset
En gruppe på 9 medlemmer har fremsendt forslag om anskaffelse af billardbord til klubhuset.
I modsætning til et tilsvarende forslag, der blev nedstemt på generalforsamlingen i 2017 vil
gruppen stå for økonomien bag anskaffelse og drift – dvs. ingen udgifter for BKM. Der er
endvidere beskrevet regler for brug af bordet, som skal sikre at der ikke opstår en uheldig
”kultur” i forbindelse med brugen. Bordet skal kunne anvendes af alle medlemmer af BKM og
JSK. Bestyrelsen vurderede, at forslaget ikke er i konflikt med beslutningen på
generalforsamlingen i 2017 samt at JSK er positiv, da formanden er én af forslagsstillerne.
Bestyrelsen gav grønt lys på betingelse af:
- at der udpeges en fast kontaktperson for gruppen
- at billardbord/anvendelse ikke generer de øvrige aktiviteter i klubhuset
- samt at der foretages en evaluering efter et år.
Karsten melder tilbage til forslagsstillerne.

7.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn orienterede om positive erfaringer med den nye vognmand til bådoptagning og vil
fortsætte med at bruge ham. De sidste aktiviteter fra arbejdsdagen er på plads. Den
forsikringsmæssige dækning af de 3 indbrud i havnekontoret er ved at være afsluttet.

8.

Evt.
Næste bestyrelsesmøde flyttes til den 19. december. Bent udsender forslag til mødedatoer
for 2019. Bent og Bjørn koordinerer det videre arbejde med en ny hjemmeside, hvor der nu
foreligger oplæg fra 2 mulige leverandører, hvoraf en vil påtage sig opgaven som fremtidig
webmaster.
Referent Bent Frandsen

