
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. december 2020 
Afholdt som telefonmøde. Deltagere: Christian, Christoffer, Bent, Britt, Tom, Carsten 

og Karsten 

  
 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 

2.  Oplæg til nye broer 

 Vi gennemgik Christians og Christoffers oplæg til medlemsinformation.  Det blev foreslået 
at sammenregne besparelserne ved udføre dele af arbejdet selv. Elles ok til oplægget fra 

mødedeltagerne.  

 Som forberedelse af evt. spørgsmål fra medlemmerne blev det foreslået, at forberede en 

sammenligning af pladsindskud og kontingent i forhold til andre havne i området. Der blev 
også foreslået mulighed for at opdele medlemsopkrævningen på kr. 3000,- pr. m i rater. 

 Christian tilretter oplægget og sender til Britt og Bent, der sørger for mailudsendelse til 

medlemmerne henholdsvis opslag på hjemmesiden. 

 
3.  Ansøgning om tilskud til fiskerne 

  På vegne af fiskerne er der fra Finn Dupont modtaget ansøgning om tilskud til opførelse af 

lave skure på fiskepladsen. Materialeomkostningen er anslået til ca. kr. 14.000. 

Supplerende oplyste Karsten, at det drejer sig om 8 skure og at det enkelte skur kan 

anvendes af flere. Der er ca. 10 fiskere med egen fiskejolle og yderligere ca. 10, der 
deltager i fiskeriet. 

Bestyrelsen ser positivt på fiskeaktiviteterne på havnen. Men vil dog inden et evt. tilskud 

kan gives, bede fiskerne om at organisere sig med minimum en formand/talsmand, en 

medlemsliste samt vedtægter/ordensregler. Disse skal som minimum beskrive, hvordan 
medlemmer optages samt hvordan pladsen i skurerne tildeles. 

Med hensyntagen til medlemsantal og praksis med tilskud til andre grupper på havnen vil 

et tilskud max. udgøre kr. 5000,- 

Christian sender svar til Finn. 
 

4.  Overvejelser om generalforsamling 2021 

På baggrund af den udsatte generalforsamling i 2020 og behovet for en beslutning om 

løsning af pæleormsproblematikken drøftede vi muligheder for afholdes af 

generalforsamling i 2021. Vi konkluderede, at en generalforsamling forudsætter 
ophævelse/lempelse af det nuværende forsamlingsforbud. Vi vil følge udviklingen og drøfte 

igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

5.   Nyt fra havnefogeden 
  Carsten meddelte, at videoovervågningen er etableret med 4. kameraer. For 2 kameraer i 

mastekranen udestår en mere permanent montering. Optagede billeder kan pt. ses på box 

i klubhuset. Mulighed for fjernadgang skal etableres. 

 
Der er kommet en del nye både på havnen. Carsten holder øje med medlemskab og 

orienterer Britt. 

 

6.   Nyt fra formanden 
Intet yderligere at bemærke 

 

7.   Evt. 

Ingen emner at behandle. 

 
Ref. Bent Frandsen 

 


