
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. august 2020 
Tilstede, Christian, Christoffer, Carsten, Bent, Britt, Tom, og Karsten 

 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Opfølgning i forbindelse med coronasituationen 

 Vi konkluderede, at der ikke er behov for yderligere tiltag. Der foretages rengøring i 

klubhuset hver anden dag og der forefindes håndsprit. 
 

3.  Den udsatte generalforsamling 

Vi konkluderede, at der ikke er fremkommet forhold, der gør det nødvendigt at afholde 

den udsatte generalforsamling nu efter næsten 6 mdrs. udsættelse. Vi vil derfor meddele 
medlemmerne, at generalforsamlingen for 2019/20 udsættes yderligere – således at der 

først afholdes generalforsamling igen i 2021.  

Bestyrelsen fortsætter uændret inden for rammerne af det udsendte budget. 

Generalforsamling vil dog blive afholdt tidligere, hvis mere end 15 medlemmer ønsker det. 
Bent vil forfatte medlemsinfo, som lægges på hjemmesiden og udsendes som nyhedsmail. 

 

4.  Pæleormssituationen 

Det største problem er angreb på bærende pæle i brokonstruktionen. Tom oplyste, at der 

er anskaffet folie og fastlagt fremgangsmåde til den tidligere aftalte forsøgsordning. 
Der er imidlertid andre problemer med både øst- og vestbro. Christoffer vil derfor 

indhente tilbud på udskiftning af begge broer fra et par af de entreprenører, der anbefales 

af FLID – så vidt muligt inden næste bestyrelsesmøde. Vi vil herefter tage stilling til 

igangsættelse af det aftalte forsøg.  
Tom vil få et nyt landmålertjek af østmolen. Vi forventer, at den ikke er sunket yderligere. 

De opsparede midler til reparationen vil så kunne afvendes til broudskiftning efter en 

formel generalforsamlingsbeslutning. 

 
5.   Opgaver til arbejdslørdagen 

  Datoen må ændres til den 10. oktober, da JSK har arrangeret Håndværker Cup den 3. 

Carsten og Søren indsamler opgaver til dagen og sørger for materialer og arbejdsplaner. 

Af opgaver blev nævnt beskæring/fældning af træer og buske. Bestyrelsen kan melde 

yderligere opgaver til Carsten. 
Udskiftning af lys i båker og reparation af bro ved indsejlingen er opgaver, der skal 

igangsættes snarest af henholdsvis Carsten og Karsten  

 

6.   Nyt fra havnefogeden 
Carsten informerede op opstart af plan for bådoptagning, forberedelse af opsætning af 

overvågningsudstyrsamt situationen med de uge, der bader fra molene. Vi drøftede, om 

dette udgør et problem. Konklusionen blev, at der pt ikke er behov for indgreb, men 

bestyrelsesmedlemmer/havnefoged må holde øje med situationen.  
 

7.   Evt. 

Vi drøftede de hyppige skader på rendeafmærkningen. Carsten vil tale med kapsejlerne 

om hvordan skader kan undgås og med Tim om en bedre fastgørelse af stager og toppe. 
Anvendelse af et efterladt bådstativ blev drøftet. 

Opsætning af skilt med ”Motorkørsel forbudt” på østmolen blev aftalt.  

Der skal skiftes til hængelås med C nøgle på bommen til slæbestedet. 

Der skal monteres el måler, hvis ny el-båd i havnen lader fra havnens el-system.  

Mulighed for mere P plads mod vest blev drøftet. 
 

Ref. Bent Frandsen 

 


