
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. marts 2021 
Deltagere: Christian, Christoffer, Karsten, Britt, Carsten Bent og Tom. 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 
2.  Oplæg til nye broer 

Det modtagne tilbud på udskiftning af begge broer udgør ca. 2.7 mill. incl tillæg for 

usikkerhed. Havnens opsparing og hensatte midler udgør ca. 1.6 mill. I det indeværende 

regnskabsår forventes et overskud på kr. 100.000,-. Der mangler derfor kr 1.0 mill. for at 
projektet kan realiseres. 

Til mødes havde Christian udarbejdet forskellige finasieringsmodeller fordelt på 

engangsindskud og kontingentforhøjelse. Vi drøftede fordele og ulemper, herunder vores 

”konkurrenceevne” i forhold til indskud og kontingent i andre havne i fjorden. 
Til den kommende generalforsamling skal der udarbejdes alternative løsninger, som 

medlemmerne kan tage stilling til.  

Vi vil dog afvente den kommende undersøgelse af udviklingen i pæleormsangrebet i april, 

inden vi tager endelig stilling.   
 

3.   Tilskud til skure på fiskepladsen 

      Christian gav i december en tilbagemelding på den modtagne ansøgning fra fiskerne. Vi 

har dog endnu ikke hørt fra dem. 

 
4.   Facebook side til havnen 

Christoffer har lavet en Facebook side ”Kignæs Havn i Jægerspris”. Formålet er at give 

medlemmer og andre med tilknytning til havnen mulighed for en hurtig og enkel indbyrdes 

kommunikation. Det vil være en lukket gruppe, som man skal søge om at blive medlem af. 
Christoffer tager ansvaret som administrator. 

Vi tjekkede siden, som ser ud til at virke. Christoffer vil give den en sidste afprøvning, men 

vi vil allerede nu markedsføre den overfor medlemmerne. Bent informerer.  

Der findes allerede en anden Facebook gruppe kaldet Kignæs Havn. Vi ved ikke, hvem der 
står bag. Vi håber, at den ikke giver anledning til forvirring. 

 

5.   Reparation af bro yderst på østmolen 

I forbindelse med at ramslaget søsættes, skal broen yderst på østmolen repareres. 

Carsten tager aktion. 
 

6.   Nyt fra havnefogeden 

Carsten meldte om tekniske problemer med udstyret til videoovervågning. Carsten fik 

grønt lys til en hurtig udskiftning. 
Christian vil beskrive regler for videoovervågningen, herunder adgang og opbevaring. 

Døde/halvdøde både er gennemgået og der fundet afklaring på stort set alle. 

Hjertestarteren er serviceret. 

Der skal tages stilling til P plads for trailerbåde. 
Der kommer en del spam ind via kontaktmailen på havnens hjemmeside. Da den i øvrigt 

ikke bruges ret meget, sørger Bent for at den nedlægges. 

 

7.  Ny fra formanden 
En juridisk vejledning fra FLID viser, at vi i bestyrelsen har håndteret de manglende 

muligheder for generalforsamling korrekt. Christian orienterede om en invitation fra 

Frederikssund kommune til at deltage i et forum af havne i fjorden. Christian har takket ja. 

 

8.  Evt. 
Intet at bemærke. 

 

 

 Ref. Bent Frandsen 
 


