BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. oktober 2016
Til stede: Britt, Finn, Bent, Allan og Johs.
Kim fra JSK deltog I pkt. 2
Afbud fra Christian I, Christian M, Karsten
1. Referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Deltagelse i ”Vild med vand”
Formålet er at øge interessen for aktiviteter til vands – og dermed også at sikre interesserede
til at overtage ledige bådpladser i havnen og nye medlemmer til JSK. Britt og Finn nævnte, at
der pt. er en del, der ønsker plads i havnen samtidig med at der er ”udsolgt” med undtagelse
af en 2m plads. Andre havne i fjorden har dog svært ved at sælge pladser, så problemet kan
også ramme os på sigt.
Vi aftalte, at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra de aktiviteter, der pt er på havnen.
Kim og Hans deltager fra JSK, Johs og Bent fra BKM, Kim efterlyser repræsentant fra
kajakkerne, Johs finder evt. repræsentant fra modelbåde og fiskere og Bent kontakter
vinterbaderne.
Udvalget skal fremkomme med forslag til aktiviteter, der kan skabe øget interesse for livet på
vandet. Aktiviteterne skal som udgangspunkt økonomisk hvile i sig selv. Respektive
bestyrelser træffer endelig beslutning og generalforsamlingerne skal evt. spørges.
Bent indkalder til opstartsmøde i november.
3. Fondsmidler til østmolen
Punktet udsættes til næste møde.
4.

Evaluering af arbejdslørdagen.
Arbejdsdagen forløb ovenud tilfredsstillende. Der var ca. 40 deltagere og alle planlagte
opgaver blev klaret med et flot resultat. Stor tak til deltagerne.

5.

Nyt fra havnefogeden
Finn oplyste, at der igen har været ubudne gæster – denne gang på toiletter og bad. Finn har
kontaktet den lokale afdeling af Natteravnene, der har lovet at holde øje med havnen.
Det går fremad med at få halvtag over syddøren, men der mangler lidt endnu.
Finn vil arbejde med at få en smæklås på værkstedsdøren, så det kun er ”autoriserede” der
har adgang.
Bådoptagningen den 15. okt. måtte aflyses pga. for kraftig vind. Den 29. okt. er næsten
overtegnet. Den 28. okt. samt 5. og evt. 11. nov. kan bruges i stedet.
Finn deltager i FLIDS efterårsseminar.
Finn og Chr.I har aftalt, at den døde båd uden kendt ejer annonceres til afhentning uden
beregning i Den Blå Avis pga. meget dårlig stand.

6.

Opgaver til arbejdsdagen
Vi gennemgik egnede opgaver til den 8. oktober (kl. 9 – 15). Finn og Bent laver en
opgaveliste.

7.

Evt.
Ingen bemærkninger.

Ref. Bent Frandsen

