
 

 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 

 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 18. november 2019 

Tilstede:Karsten, Carsten, Bent, Britt og Tom  

Afbud: Christian og Christoffer 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Genopstart af arbejdsudvalg 

 Vi gennemgik den foreløbige oversigt over udvalg og medlemmer. 

Til græsslåning mangler der medlemmer til trimning. Der skal annonceres efter hjælpere 

inden den nye sæson. Carsten tager sig af mastekranen og rekvirer assistance efter 

behov. Jørgen Dam har pataget sig opgaven med El-installationer. Thomas Stelmarch har 

meldt sig som motormand på ramslaget. Bent kontakter Ib Schjeldal for at høre om der er 

behov for flere til dette udvalg. 

Øvrige udvalg er tilstrækkeligt bemandet. Vi vil løbende vurdere, om der er behov for flere 

udvalg. Bent reviderer udvalgsoversigten, som lægges på hjemmesiden og sættes i 

opslagsskabet. 

 

3.  Havnens Dag 2020 

      Vi har ikke modtaget tilsagn fra JSK om deltagelse og vi mangler en koordinator til 

arrangementet. På denne baggrund besluttede vi, at KIGNÆS ikke deltager i 2020. 

Bent informerer VmV sekretariatet. 

   

4.  Pæleormsudvalget 

Karsten fremlagde forslag baseret på inspiration fra vores nabohavn, Neder Dråby Havn. 

Løsningen omfatter lærketræspæle omviklet med en speciel dug, der holder pæleormene 

på afstand. Denne løsning betyder at vi kan lave arbejdet selv, i modsætning til en del 

andre kendte løsninger. Karsten foreslog et forsøg, hvor 5 af de mest angrebne pæle i 

havnen erstattes. Karsten har beregnet udgiften til ca. kr. 5200,-. Vi kan så få egne 

erfaringer og samtid følge erfaringerne fra nabohavnen.  

Karsten vil spørge ind til nabohavnens undersøgelser og overvejelser, som førte frem til 

den konkrete løsning.  

VI træffer endelig beslutning på næste møde. 

 

5.   Nyt fra havnefogeden 

  Carsten fortalte, at alle både, der har bestilt optagning nu er på land. Vi drøftede 

erfaringerne med optagningen, som Carsten tager med i planlægningen til næste sæson. 

Der er et par både i vandet endnu, som ser ”døde” ud. Britt er i kontakt med ejeren af den 

ene, som behøver hjælp til optagningen. Der er behov for en fuldmagt, som Bent laver 

oplæg til. 

Carsten orienterede om et par midlertidige brugere af havnen, hvor der var behov for 

afklaring forskellige forhold. 

 

6.   Evt. 

  Britt orienterede om en sag, hvor den tidligere havnefoged fejlagtigt har solgt et medlems 

bådstativ. Britt følger sagen og BKM må i givet fald holde medlemmet skadesløs.  

På vegne af klubhusudvalget orienterede Karsten om en planlagt renovering af toiletter og 

baderum til en anslået udgift på ca. kr. 7000,-. Der var enighed om behovet. Arbejdet kan 

evt. laves på en arbejdsdag i foråret marts/april. 

Der er konstateret anvendelse af et uforsvarligt bådstativ. Ejeren skal kontaktes. Der er i 

øvrigt behov for et tjek af alle bådstativer, hvad angår forsvarlighed og påført nr. 

 

 

Ref. Bent Frandsen 

 


