
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 17. maj 2021 
Deltagere: Christian, Christoffer, Karsten, Britt, Carsten, Bent og Tom. 

Afbud: Carsten og Karsten 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Coronasituationen/generalforsamling 2021 

Der er pt. åbnet for adgang til toiletterne. Der forventer snarlig udmelding om yderligere 

muligheder for adgang til klubhus mm. 
Med hensyn til generalforsamling lægger vi os fast på afholdelse den 29. august. 

Indkaldelse skal så udsendes senest den 15. august. For at sikre at alt er på plads, 

fremrykkes bestyrelsesmødet i august til mandag den 9. 

Der mangler pt. 2 revisorer. Britt og Christian søger kandidater. Bent forbereder 
indkaldelsen til gennemgang på bestyrelsesmødet i juni. Medlemsforslag til 

generalforsamlingen skal være fremsendt senest den 13. juni. Bent informerer i Nyt fra 

Bestyrelsen.  

 
3.   Nye broer 

      Christians foreliggende redegørelse skal forenkles og omformuleres til et konkret 

beslutningsforslag, der kan forelægges på generalforsamlingen. 

Det er bestyrelsens faste vurdering at begge broer skal udskiftes pga pæleomsangrebet. 

Christian udarbejder et forslag, der omfatter udskiftning af begge broer samtidigt. 
Forslag a)vil indeholde en finasiering med et indskud på kr. 3000 pr pladsmeter og forslag 

b) en finasiering fordelt på indskud og kontingentforhøjelse. Bestyrelsen anbefaler forslag 

a), der så forelægges først til afstemning på generalforsamlingen.  

 
4.   Oprensning af renden 

Især det yderste stykke af rende er blevet smal siden seneste oprensning i 2008. 

Oprensning kræver en klaptilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket er en kompliceret proces. 

Vi besluttede, at lade FLIDs sekretariat tage sig af opgaven. Christoffer vil forsøge at 
pejle dybdeændringerne i renden. Bent finder tegninger og andet materiale frem. 

  

5.   Ny fra havnefogeden 

Carsten havde givet en skriftlig melding bl.a. om diverse oprydning, reparation af lys ved 

bad samt igangsætning af videoovervågning med nyt udstyr den 20. maj. 
Der er problemer med bemanding af ramslaget. Frivillige efterlyses! Der arbejdes med en 

afklaring af nogle ”herreløse” bådvogne, der fylder op på parkeringspladsen. 

 

6.  Evt. 
Herunder drøftedes bl.a. flytning af både, der ikke skal søsættes i år, indkøb af nye 

topmærker til rendeafmærkningen samt bedre muligheder for havnefogedens 

småanskaffelser til havnen.  

 
Ref. 

Bent Frandsen 

 


