
 

 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 

 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. august 2019 

Tilstede: Christian, Bent, Britt, Karsten, Tom og Christoffer 

  

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Ny havnefoged 

Christian, Britt og Bent har haft samtale med ansøgerne og anbefalede ansættelse af en 

ansøger, der er medlem af havnen og bosat lokalt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer 

bakkede op. 

Christian kontakter den pågældende og aftaler det videre forløb. Tiltrædelse pr. 1. 

september. Christian udarbejder information til hjemmesiden, som Bent ekspederer. 

Britt og Karsten tager sig af introduktion af den nye havnefoged til opgaver mm.  

  

3.  Mastekran – montering af motor. 

      Karsten sørger for montering i september. 

 

4.  Arbejdsudvalg 

Vi besluttede, at der i lighed med tidligere etableres formelle udvalg til en række af de 

løbende opgaver på havnen – f.eks. græsslåning, vedligeholdelse af moler og broer, el-

installationer mv. Bent sender den ”gamle” oversigt til mødedeltagerne. 

På næste møde vil vi beslutte, hvilke udvalg vi satser på og hvordan de skal bemandes.  

Bl.a. vil vi på hjemmesiden/via mail efterlyse deltagere. Christian sætter på dagsordenen. 

 

5.  Plan for disponering af havnens arealer 

Der er kommet henvendelse fra sejlklub og kajakafdeling om opstilling af containere til 

opbevaring af diverse grej mm. Endvidere er der behov bedre organisering af plads til 

autocampere og bilparkering. Vi besluttede at udarbejde en samlet plan for disponering af 

landarealet. Christian samler input og udarbejder oplæg sammen med den nye 

havnefoged og Christoffer.  

 

6.   Nyt fra havnefogeden 

Søren Striberg har taget sig af en hel del havnefogedopgaver i de seneste måneder. Søren 

gav input til en lang række opgaver til den kommende arbejdsdag. Bent har noteret ned til 

den nye havnefoged.  

Søren nævnte problemet med el-tilslutning i ubemandede både. Bestyrelsen vil sikre 

klare regler på området. 

Bestyrelsen takkede Søren for hjælpen. 

Britt har ligeledes taget sig af en del af havnefogedens opgaver. Bl.a. er ejer til henlagt 

jolle ”Havføllet” er uden held blevet efterlyst. Næste skridt er fremlysning/bortskaffelse 

efter den fastlagte procedure. Britt omtalte behov for oprydning i masteskur inden 

afslutning af sejlsæsonen samt generel oprydning på landarealet. 

 

7.   Evt. 

Under dette punkt drøftede vi følgende: 

- at afholde arbejdsdag både forår og efterår 

- evt. opkrævning af betaling fra de, der ikke deltager i arbejdsdagen 

- at der ikke tages både op på arbejdsdagen – optag på en hverdag i den pågældende 

uge i stedet   

- erfaring med en pæleormsløsning fra vores nabohavn. Pæleormsudvalget vil i øvrigt 

indsamle erfaringer fra flere havne 

- overgang til Y bomme i havnen. Christoffer vil undersøge pris 

- landmålertjek på østmolen i forbindelse med arbejdsdagen 

- nye rød/grøn skilte, evt. med bredde på plads anført 

- plads til Sommerflid fra 18. august   

 

Ref. Bent Frandsen 

 


