
 

 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 

 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. januar 2020 

Tilstede, Christian, Bent, Britt, Tom, Carsten og Christoffer 

Afbud: Karsten 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Forberedelse af generalforsamling 2020 

 Bestyrelsens beretning: ok 

Regnskab: ok og klar til underskrift 

Budget: få kommentarer. Britt tilretter 

Indkomne forslag: oplæg til vedtægtsændring er klar. Bent oplyser om frist for 

medlemsforslag i Nyt fra Bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen: Britt og Karsten er på valg. Britt er indstillet på genvalg, Karsten er 

ikke. Vi vil forslå genvalg af Britt og nyvalg af Christoffer. Britt og Christian forsøger at 

finde kandidater som suppleanter og Bent efterlyser i Nyt fra Bestyrelsen. Britt tjekker 

om revisorerne ønsker at fortsætte. 

Bent finder kandidat til dirigentposten og tilretter indkaldelsen til næste møde. 

 

3.  Møde med JSK og kajakafdelingen 

      Christian og Bent deltog i et nylig afholdt møde. JSK og Kajaksejlerne overvejer den 

fremtidige organisering ag samarbejde. BKM er indstillet på at optage kajaksejlerne som 

selvstændig klub, hvis dette bliver udfaldet. 

  

4.  Disponering af havnens arealer 

Vi har modtaget ønsker fra JSK og kajakafdelingen om yderligere faciliteter og samtidig er 

der behov bedre organisering af vores parkeringsforhold. 

Carsten, Christoffer og Christian har udarbejdet en rapport med oplæg til en samlet 

vurdering af de indkomne ønsker samt en samlet arealdisponering.  

På grundlag af rapporten besluttede vi at sige ok til opstilling af yderligere 2 JSK 

containere. Bestyrelsen er positiv for etablering af et yderligere kajakstativ. Endelig 

beslutning kan træffes efter vurdering i dagslys. Carsten og Christoffer/Christian tager 

aktion. Christian orienterer de pågældende samt om de konkrete betingelser.  

Rapporten foreslår endvidere en bedre organisering og skiltning af parkeringsforholdene 

for autocampere, biler/bådtrailere samt øvrige biler. Forslaget blev godkendt.  

 

5.   Mødedatoer 2020 

  Vi gennemgik oplæg til mødedatoer. Som noget nyt afsættes der tid til en lille arbejdsdag 

den 2. maj samtidig med standerhejsningen. Bent ajourfører oversigt og sørger for info på 

hjemmesiden.  

 

6.   Nyt fra havnefogeden 

Carsten informerede om gennemført tjek af vores hjertestarter samt om planlagt tjek af 

mastekran. 

 

7.   Evt 

  Herunder drøftede vi bl.a. månedlig aflæsning af el-målere, overdragelse af nøgle til 

slæbested til Falck, tjek af standere og bådnumre til den kommende sæson, fastlæggelse 

af regler for el tilslutning af både i vand/på land, oprettelse af Facebook side ”Kignæs 

Havn” (Christoffer), 3 stk 2,5 m pladser til salg samt indkøb af service til klubhus. 

 

Ref. Bent Frandsen 

 


