
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. oktober 2020 
Tilstede: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom, Carsten, Karsten og Søren Striberg 

  
 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Opfølgning i forbindelse med coronasituationen 

 Vi konkluderede, at der ikke er behov for nye tiltag. Rengøring reduceres fra 3 til 2 gange 

ugentligt fra 1. november. 
 

3.  Evaluering af arbejdslørdagen de 10. oktober 

Trods småregn mødte ca. 40 medlemmer frem. Rigtig mange opgaver blev løst. Stor tak til 

alle for en imponerende indsats og godt humør! 
 

4.  Vedligeholdelse af moler og broer 

Et nyt landmålertjek af østmolen viser, at molen er så stabil at der ikke er behov for 

andet end almindelig vedligeholdelse. Den forudsete større renovering kan derfor sættes i 
bero. 

Der er behov for at arbejde videre med en akut udbedring af begge broer pga. det 

alvorlige pæleormsangreb. Christoffer og Christian vil tage et møde med den 

entreprenør, der pt. vurderes at være den bedste til opgaven. Mødet skal belyse 

mulighed/pris for udskiftning af defekte brodele som alternativ til helt nye broer, 
muligheder/besparelser ved frivilligt arbejde til delentrepriser, samt forventet 

levetid/garanti ved nye broer. 

Efter mødet skal der udarbejdes medlemsinformation med løsninger og finansiering. 

Et endeligt beslutningsoplæg skal forelægges på generalforsamlingen i 2021.  
 

5.   Nyt fra havnefogeden v. Carsten og Søren 

  Båkebelysningen er repareret, behov for opretning af den bro, der bærer den yderste 

båke. Rendeafmærkningen er efterset. Der er behov for sikring af toppene på stagerne 
med en line.  

Der er monteret ny wire og liner på mastekranen. Mastekranens max løfteevne på 150 kg 

må respekteres. Tungere master må henvises til kranbilsløft.  

Der er 22 både på listen til næste optagning. Vognmanden melder om max på 20 både, 

yderligere er på venteliste. 
Der er behov for at Tim flytter sin jolle til anvist plads i perioden, hvor master skal af og 

på. Christian kontakter ham.  

Styring af varmen i klubhuset blev drøftet. Der skal monteres pumper på dørene, så 

varmen ikke lukkes ud. Der skal evt. suppleres med kodelåse. Karsten tager aktion. 
Forbedring af ventilationsanlæg og anskaffelse af tavle til registrering af bådplacering på 

land/i land blev drøftet. 

6.   Nyt fra formanden 

Christian orienterede om forhold vedr. folkebåde, der deltager i kapsejladserne, men ikke 
ejes af medlemmer. Et møde med JSK herom vil blive afholdt, så der findes en god 

løsning. 

 

7.   Evt. 
Britt orienterede om en henvendelse fra en lokal forening om lån af klubhus til julefrokost. 

De aftalte udlånsregler giver ikke mulighed.  

Den aftalte igangsætning af videoovervågning blev nævnt. Carsten melder klar og giver 

høj prioritet.  

 
 

Ref. Bent Frandsen 

 


