
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 22. februar 2021 
Deltagere: Christian, Christoffer, Karsten, Britt, Carsten Bent og Tom. 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 
2.  Generalforsamling 2021 

 Generalforsamlingen skal iflg. vedtægterne afholdes inden udgangen af marts. Vi forventer 

ikke at dette bliver muligt her i Coronatiden. 

Britt har udarbejdet regnskab og budget, som blev godkendt af bestyrelsen. Christian har 
udarbejdet bestyrelsens beretning, som ligeledes blev godkendt. Vi aftalte at udsende 

materialet til medlemmerne i starten af marts, sammen med et følgebrev, som Christian 

skriver. Det endelige materiale sendes til Bent, som klargør til udsendelse.  

Britt udsender på samme måde, som indkaldelse til generalforsamling.  
Vi følger udviklingen i forsamlingsrestriktionerne og indkalder til generalforsamling, så 

snart der er muligt- evt. til afholdelse udendørs.  

 

3.  Oplæg til nye broer 
  a)Vi drøftede tilbagemeldinger fra medlemmerne til det udsendte oplæg. Der er 

overvejende tilslutning til udskiftning af broerne som foreslået.  

Der er dog kommet forslag til en løsning med spunsning og uddybning langs molerne. 

Et indhentet overslag viser, at dette vil koste ca kr. 3,5 mio plus ca 1,5 mio til opgravning 

og klapning af opgravet materiale. Løsningen er dermed ikke realistisk. Christian vil svare 
de 2 forslagsstillere.  

b)Der er stillet forslag om en ny måling af omfanget/udviklingen i pæleormsangrebet. Der 

var enighed om forslaget, som vil koste kr. 18.000 og kan gennemføres i april. Christian 

bestiller. 
c)I forbindelse med finansieringen af de nye broer har Christian lavet en oversigt over  

indskud og årskontingent for pladser i sammenlignelige havne i fjorden. Pt ligger Kignæs 

med et gennemsnitligt indskud og det næstlaveste årskontingent. 

Med ekstra indskud på kr. 3000,- pr. m plads kommer vi til at ligge næsthøjest. Dette kan 
måske på sigt give problemer ved salg af pladser. Christian vil derfor regne på et 

supplerende forslag, hvor de nye broer delvist finasieres ved en kontingent forhøjelse. 

Begge finansieringsmåder skal indgå i det endelige oplæg, der skal behandles på den 

kommende generalforsamling. 

 
4.  Individuel uddybning af havneplads 

Et medlem har bedt om lov til selv at foretage uddybning af sin plads. Bestyrelsen er 

betænkelig ved at åbne for individuelle ændringer af havnen samt de miljømæssige 

problemer, det kan give. Christian melder tilbage med et afslag. 
  

5.   Nyt fra havnefogeden 

Carsten oplyste, at der nu videoovervåges på havnen, idet de tekniske problemer er løst. 

Der skal fastlægges regler for, hvor længe optagelser gemmes og hvem, der har adgang. 
Carsten laver et oplæg, som grundlag for udmelding til medlemmerne. Carsten tjekker at 

der er den nødvendige skiltning med videoovervågning på havneområdet. 

Carsten har aftalt datoer for søsætning. Bent sætter på hjemmesiden. Slæbestedet 

forsynes med et hængelås til den C nøgle som medlemmerne har. Brugere med årskort 
skal stadig have specialnøgle. Fremstillingspris på C nøgler er steget. Depositum hæves til 

kr. 350,-. Carsten spurgte til regler vedr. el tilslutning af både i vand. Der er ikke enighed i 

bestyrelsen om indførelse af begrænsninger - der kan dog være problemer med øget 

galvanisk tæring i omkringliggende både og med el forbruget, hvis der bruges el varmer. 

 
6.   Evt. 

Behov for søsætning af ramslaget blev drøftet, idet der muligvis er isskader på nogle af 

fortøjningspælene. 

 
Ref. Bent Frandsen 

 


