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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. juni 2021 
Deltagere: Christian, Karsten, Britt, Bent, Søren og Tom. 

Afbud: Carsten og Christoffer 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Coronasituationen/klubhuset 

Vi tolker de seneste udmeldinger sådan, at der er adgang til klubhuset uden mundbind 

men med coronapas. Vi forventer, at der snarest kommer mere lempelige regler.  
Der er pt. åbnet for adgang til toiletterne for alle. Karsten arbejder på en løsning, så 

adgangen kan begrænses til medlemmer og betalende gæster. Karsten fik ok til at 

kontakte et låsefirma. 

Vi besluttede, at fastholde den nuværende ordning med rengøring 3 gange ugentligt. 
Vi drøftede forholdsregler vedr. det kommende Håndværker cup. Søren og Carsten vil 

iværksætte det nødvendige.  

 

3.   Den kommende generalforsamling 
      Vi fastholder datoen den 29. august. Vi gennemgik Bents oplæg til indkaldelse og 

dagsorden. Generalforsamlingen skal dække både driftsåret 2019 0g 2020. Derfor 

forelægges beretning og regnskab for begge år til godkendelse. Valg til bestyrelsen 

foretages med samme kandidater som i 2020.  

Der mangler pt. 2 revisorer. En kandidat er fundet og Britt vil tjekke, om den nuværende 
suppleant vil stille op til valg. De 2 revisorsuppleanter må findes på generalforsamlingen. 

Der er indkommet yderligere medlemsforslag til behandling. Øvrige bilag er på plads. 

Indkaldelsen færdiggøres på bestyrelsesmødet den 9. august og udsendes senest den 15. 

 
4.  Nye broer 

Vi godkendte Cristian og Bents tilrettede beslutningsoplæg, der skal forelægges på 

generalforsamlingen. Vi besluttede at udsende det til medlemmerne allerede nu, så der er 

god tid til at besvare spørgsmål og give evt. yderligere informationer. Britt sender den 
seneste medlemsliste til Bent, som sørger for udsendelse og info på hjemmesiden. 

Christian rejste spørgsmålet om timing af medlemsopkrævning og betaling af 

entreprenøren, hvis det besluttes at gennemføre arbejdet. Britt undersøger en løsning. 

 

4.   Oprensning af renden 
Især det yderste stykke af rende er blevet smal siden seneste oprensning i 2008. FLID har 

påtaget sig opgaven med at søge klaptilladelse hos Naturstyrelsen. Bent sørger for en 

skriftlig aftale med FLID. 

Christoffer har forsøgt at få et overblik over hvor meget, der skal renses op ved hjælp af 
sin bådsonar. Desværre kan teknikken ikke klare opgaven. Klaptilladelsen søges, så vi er 

på den sikre side med mængden. 

  

5.   Ny fra havnefogeden 
Carsten havde givet en skriftlig melding bl.a. om afspærring af ødelagte broer, 

organisering af P pladserne og igangsætning af videoovervågning. Det opsatte skilt med 

forbud mod badning i havnen har givet en del debat bla. på Facebook. Der er måske 

behov for mere information om, at vi er en privat, medlemsbetalt havn. Mange tror 
åbenbart, at den er offentlig og at man derfor ”kan gøre som man vil”. 

Søren informerede om en aftale med JSK om opbevaring af kontanter i deres pengeskab. 

Han vil efterlyse folk til græsslåning mv. på Facebook siden. Søm stikker op på 

vestmolebroen yderst. Behov for hurtig udbedring. Søren fik grønt lys til ny leverandør til 

service af havnes maskinpark. 
 

6.  Nyt fra formanden 

Christian informerede om et tilbud fra skolerne i Frederikssund om opsætning af en 

elevproduceret bænk. Bænken skal imidlertid fastforankres og vi skal så søge 
byggetilladelse. Dette er for kompliceret, så vi takker nej. Der kan dog bruges en ny 

bænk/bord til østmolen. Søren fik ok til at anskaffe. 
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      side 2 
 

 

 

JSK har i lighed med tidligere søgt om sponsering til deres Håndværker Cup, hvor 
overskuddet går til ungdomsarbejdet. Vi besluttede, at give kr. 1000,- 

Kajakklubben har besluttet at udskille sig fra JSK og dermed blive en selvstændig forening, 

som bruger havnen. Der skal så laves en samarbejdsaftale mellem BKM og kajakklubben. 

Christian vil bede dem lave et udkast. 
Christian foreslog, at der opsættes en nøgleboks på havnen, så politi og Falck kan få 

lettere adgang til slæbested og vestmole. Carsten vil tage aktion. 

 

7.    Evt. 
Intet at bemærke 

 

 

Ref. 

Bent Frandsen 
 

 


