
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 9. august 2021 

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

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Den kommende generalforsamling 

Vi godkendte Bents oplæg til indkaldelse. Bent videresender til Britt, der sørger for 

udsendelse til medlemmerne senest den 15. august. Bent kontakter Christian M. Andersen 
om dirigenthvervet. 

Mht. forslaget til nye broer vil Christian sikre, at oplægget kan vises som ”overheads”. 

Carsten sikrer materiale til evt. skriftlig afstemning. Hvis forslaget godkendes, skal det 

foreslåede indskud opkræves hurtigst muligt efter generalforsamlingen.  
Der blev sagt tak til Karsten, der nu forlader bestyrelsen efter lang og tro tjeneste. 

 

3.   Camping på havnen 

      Der er pt opstillet en campingvogn på autocamperpladsen. Det er principielt ikke lovligt, 
men da det drejer sig om en speciel situation, er der givet tilladelse for en kortere periode. 

Der er modtaget forespørgsel om langtidsleje af plads til en autocamper. Vi siger ok frem 

til sejlsæsonens afslutning ca. 1. oktober med betaling af sædvanlig takst. 

  

4.  JSK/kajaksejlerne 
Christian orienterede om den igangværende oprettelse af en selvstændig kajakafdeling. 

Der vil blive udarbejdet en tilpasset brugsretsaftale til klubhuset. Det er forudsætningen, 

at BKM modtager samme betaling som hidtil. Den ændrede brugsretsaftale forelægges til 

godkendelse på BKMs generalforsamling i 2022.  
 

4.   Nyt fra havnefogeden(Carsten og Søren) 

Lyset på toiletterne er blevet repareret. Hvad angår det seneste indbrud er 

overvågningsvideoen overdraget til politiet, der dog efterfølgende har meddelt at sagen er 
henlagt. Vi besluttede at få opsat gitre for vinduer og dør. Christian undersøger, om der 

er forsikringsmæssige anbefalinger til udførelsen. Carsten/Søren indhenter priser 

efterfølgende. 

En af lygtepælene er påkørt et par gange. På den kommende arbejdsdag skal der laves en 

beskyttelse. Carsten sætter opgaven på opgavelisten. 
Der mangler assistance til græsslåning. Vi besluttede at udlicitere. Carsten/Søren 

undersøger, hvem der vil byde ind på opgaven. 

Der er konstateret tilfælde af oliespild i havnen. I et enkelt af tilfældene er ”synderen” 

fundet og hændelsen påtalt. 
Der er modtaget klager over et medlem, der udviser dårligt sømandsskab. Pæle ved 

pladsen er påsejlet og fortøjning er ikke i orden. I øvrigt manøvreres der, så der er fare for 

påsejling af andre både. Carsten påtaler det over for den pågældende. Hvis der ikke er 

den nødvendige lydhørhed, vil den pågældende blive tilsagt til et kommende 
bestyrelsesmøde. Carsten/Søren vil endvidere tjekke om øvrige både i havnen fortøjes 

forsvarligt og i nødvendigt omfang påtale. 

Der har i den forløbne periode været en del medlemmer, der har købt både, der er for 

brede til den tildelte plads – og så forventer at havnen løser problemet. Som det fremgår 
af vedtægterne er det medlemmerne eget problem. Hvis det ikke er muligt at få tildelt en 

større plads, er konsekvensen at der må findes plads i en anden havn. Vi vil snarest 

tydeliggøre de gældende regler i en medlemsinformation. 

Der mangler pladsnr. på ca 20 både i havnen. Britt og Carsten er i gang med at få 

fremstillet de nødvendige mærkater, som medlemmerne må sørge for bliver placeret 
synligt på båden.  

        

7.  Evt. 

Der er kommet en del tang i havnen. Problemet er foreslået løst med et 
gennemstrømningsrør i østmolen. Vi mener, at det giver risiko for tilsanding. 

Der er anskaffet kodelås til toiletdør. Brug igangsættes efter generalforsamlingen. Der er 

brug for tekst på engelsk om betaling af havnepenge aht. udenlandske autocampere. 

 
Ref. 

Bent Frandsen 


