BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. december 2018
Tilstede: Christian, Bent, Britt, Bjørn, Johs, Karsten, og Tom
Afbud: Christoffer
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Pæleormsangreb
Efter deltagelse i FLIDs havnemesse beskrev Bjørn 2 mulige løsninger: udskiftning af
ødelagte pæle med specielle plastbelagte pæle eller reparation af de bestående med en
plastkappe og opfyldning med epoxy.
Karsten, Tom og Bjørn arbejder videre med mulighederne og vil hurtigst muligt komme
med en anbefaling vedr. konkret løsning og økonomi. Der informeres på den kommende
generalforsamling afhængigt af hvor langt de tre er kommet.
Når et endeligt oplæg foreligger skal medlemmerne involveres i overensstemmelse med
bestyrelsens forretningsorden.
3.

Persondataforordningen
Bjørn sender den endelige beskrivelse af BKMs behandling og opbevaring af persondata til
Bent, der sørger for at få den på hjemmesiden.

4. Havnens forsikringer
Christian og Karsten har holdt møde med den uafhængige forsikringsmægler. Der
fremkommer en konkret anbefaling vedr. et evt. skift fra Tryg til FIRST som leverandør efter
nytår – incl. evt. anbefalinger af ændret forsikringsdækning.
Christian forelægger til beslutning på et kommende bestyrelsesmøde.
5.

Køreplan for den kommende generalforsamling
Bents køreplan (vedhæftet) følges og de aftalte aktører kommer med deres oplæg til
bestyrelsesmødet i januar.

6.

Opstilling af billardbord i klubhuset
Som godkendt på det seneste bestyrelsesmøde opstiller ”billardgruppen” det indkøbte bord
den 20. december. Bordet kan anvendes af alle JSK/BKM medlemmer i overensstemmelse
med de aftalte ordensregler. Bestyrelsen og billardgruppen foretager en evaluering af
ordningen i januar 2019.
Billardgruppen har lavet en meddelelse om ordingen, som Bent sørger for kommer på
hjemmesiden.

7.

Døde både
Det er tid at foretage en opfølgning efter ordensreglerne af både, der står ubrugte på land.
Bjørn gør status og sender oplæg til Christian, der tager sig af kontakten til de pågældende
medlemmer.

7.

Nyt fra havnefogeden
Bjørn orienterede om en henvendelse fra kajakafdelingen, der ønsker at afholde en række
yogadage i klubhuset. Der er givet grønt lys.

8.

Nyt fra formanden
Christian informerede om en henvendelse, hvor en søn ønsker at overtage en havneplads fra
sin far. Da den pågældende ikke opfylder vedtægternes bestemmelse om fast ejendom i
kommunen, må vi desværre sige nej. Vi vurderer, at bestyrelsen ikke har mandat til at give
dispensation.

9.

Havnens Dag 2019
Det landsdækkende arrangement afholdes den 25. maj. Vi skal senest på bestyrelsesmødet i
februar beslutte om havnen skal deltage endnu engang.
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10. Evt.
Tom og Karsten informerede om, at en landmåler nu har afsat en række koter på østmolen til
løbende vurdering af, om molen synker/skrider ud.
Karsten informerede om, at klubhusudvalget er genetableret med Karsten, Johs. og Steen
Holm som medlemmer. Der søges efter et yderligere medlem fra kajakafdelingen.
Karsten informerer bestyrelsen om den endelige sammensætning.
Ref. Bent Frandsen

