
 
 
BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 

 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 19. april 2021 

Deltagere: Christian, Christoffer, Karsten, Britt, Carsten, Bent og Tom. 
 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Coronasituationen 

Der lempes nu gradvist på forsamlingsforbud mm. Vi afventer endelig udmelding fra Dansk 

Sejlunion om, hvad der kan åbnes på havnen og hvornår. 

Vi drøftede standerhejsningen den 24. april og besluttede at gennemføre den uden et 
egentligt arrangement. Det bliver kl 11, der tages foto til hjemmesiden og de, der er på 

havnen alligevel kan overvære. 

Med hensyn til den udsatte generalforsamling besluttede vi at gå efter en gennemførelse i 

slutningen af august – formentlig den 29.  
 

3.   Nye broer 

      Der er nu gennemført en ny scanning af bropælene på øst- og vestbroen. Scanningen viser 

et øget pæleormsangreb. Især vestbroen er angrebet – østbroen i mindre omfang. 
Det muliggør en opdeling af broudskiftningen i 2 faser: vestbroen snarest og østbroen om 

f.eks. 3 år. 

Derved kan en opkrævning af ekstra indskud til finansiering evt. udgås, idet vestbroen kan 

udskiftes med de pt. hensatte midler. Der kan så spares op til østbroen med en forhøjelse 

af vort pt. relativt lave kontingent. 
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen præsentere 2 forslag til 

broudskiftning- et, hvor begge broer udskiftes nu og et andet med de 2 faser. 

Christian vil lave et beslutningsforslag inklusiv relevant finansiering, til kommentering i 

bestyrelsen. 
Den lille bro yderst på østmolen er så defekt, at den skal afspærres indtil den er repareret. 

Carsten sørger for afspærring.    

 

4.   Facebook side til havnen 
Den nye Facebook gruppe ”Kignæs Havn i Jægerspris” har allerede fået en hel del 

medlemmer og bliver godt anvendt.  

Der findes en anden Facebook gruppe kaldet Kignæs Havn. Bent undersøger, hvem der 

administrerer og forsøger at få den nedlagt. 
 

5.   Ansøgning om klaptilladelse 

Vi må indenfor en årrække påregne behov for oprensning af renden, der især yderst er 

blevet smal. Bent forbereder en ansøgning til miljøstyrelsen. 

  
6.   Forslag om opstilling af mobilt omklædningsrum til vinterbadere 

Christian har modtaget forslag fra en vinterbader om placering af et omklædningsrum på 

hjul yderst på vestmolen i vintersæsonen. Christian vil bede forslagsstilleren om 

yderligere oplysninger samt fastlægge betingelser vedr. finansiering, medlemskab, 
tilgængelighed mm.   

 

7.  Ny fra havnefogeden 

Carsten fik grønt lys til anskaffelse af nyt udstyr til videoovervågning til en pris af kr. 
8400,- til hurtig opsætning. 

Der opsættes affaldsspande til batterier. Der rekvireres elektriker til reparation af lys i 

baderum.  

Vi drøftede adgang til toiletter og klubhus. Karsten undersøger mulighed for tidsstyret lås.  

 
8.  Evt. 

Vi drøftede behovet for sandkasse og beholdere til krydderurter og kom frem til at begge 

kan fjernes. Carsten tager aktion. Der er herreløse bådvogne og stativer på havnen. 

Carsten/Christian igangsætter FLIDS procedure til bortskaffelse.  



 

      Side 2 
 

 

      Side 2 

 
 

Der har allerede været godt besøg af unge mennesker på havnen, som nyder badning og 

det gode vejr – og der har desværre også været eksempler på småhærværk. 

Badning i havnen i sejlsæsonen er både farligt og forbudt. Britt vil få fremstillet et skilt til 
opsætning på begge moler. 

 

Christian vil kontakte politiet og bede om besøg på havnen, når de er på disse kanter. 

Slæbestedet er glat tæt på vandkanten.  
 

Christoffer vil undersøge, om der er en god løsning. 

 

Ref. 

Bent Frandsen 
 


