BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 20. september 2021
Deltagere: Christian, Britt, Bent, Carsten, Christoffer, Søren, Tom samt Bente og Per
Mødet blev indledt med en velkomst til de nye bestyrelsessuppleanter Bente og Per samt en
præsentation af mødedeltagerne.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen blev konstitueret uændret med Tom som næstformand, Britt som kasserer og
Bent som sekretær.
3.

Evaluering af generalforsamlingen
Der var enighed om, at generalforsamlingen var forløbet fuldt tilfredsstillende. Det var
især positivt, at forslaget om nye broer blev vedtaget med så stort flertal.

4.

Nye broer – videre forløb
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Christian og Christoffer fra bestyrelsen
samt Peter Thaysen, Tom Withen, Christian Meinicke, Jan Reitz Sørensen samt
Carsten havnefoged. Christoffer er tovholder for arbejdsgruppen.
Der afholdes opstartmøde med tilbudsgiver på fredag. Formålet med mødet er at
forberede indgåelse af kontrakt samt aftale en plan for opstart af arbejdet. Inspiration til
kontrakten kan fås hos FLID.
Britt iværksætter opkrævning af det ekstra indskud pr. havneplads til betaling pr. 1.
november. Efter behov kan betalingen fordeles på 3 månedlige indbetalinger. Britt laver
forklarende følgebrev til opkrævningen.

5.

Uddybning af renden
Der foreligger nu en plan for prøvetagning i renden godkendt af Miljøstyrelsen. FLID står
for arbejdet men BKM skal jolle til prøvetageren. Carsten er på sagen. Resultatet af
prøverne vil afgøre, hvordan det opgravede materiale skal bortskaffes.

6.

Arbejdsdagen den 2. oktober
JSK holder folkebådsstævne den samme dag, men vi vurderer at det ikke vil give
problemer. Vi satser på, at ca 40 medlemmer møder op. Der blev indsamlet opgaver til
dagen. Carsten/Søren laver den endelige opgaveliste. Christian laver invitation, som
kan udsendes til medlemmerne. Britt og Bente sørger for frokost til deltagerne.

7.

Nyt fra havnefogeden (Carsten/Søren)
Christoffer har indhentet tilbud på hjælp til græsslåning. Carsten/Søren aftaler
hyppighed mv. med tilbudsgiveren. Datoer for bådoptagning er aftalt og udmeldt på
hjemmesiden. Carsten har påtalt mangelfuld fortøjning for et medlem. Den pågældendes
båd er for stor til egen plads. Britt skriver tll den pågældende, at der ikke kan regnes med
leje af større plads til næste år. Der er behov for at havnefogederne løbende følger op på
fortøjning og brug af fendere. Søren fik grønt lys til udskiftning af skraldestativer.
Carsten følger op på tømning af glascontainer.

8.

Nyt fra formanden
Christian orienterede om kommunens initiativ til oprettelse af Frederikssund Havneudvalg.
Der er opstartmøde i november, hvor 16 bådelaug er inviteret.
Christian orienterede endvidere om kajakroernes arbejde med oprettelse af egen forening.
Der er pt dialog om brugen af klubhuset.

9. Evt.
Der blev spurgt til opstart af brug af kodelåsen på toiletdøren. Christian følger op hos
Karsten Skousbøl.
Ref.
Bent Frandsen

