
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 11. oktober 2021 

Deltagere: Christian, Britt, Bent, Carsten, Christoffer, Søren, Tom samt Bente og Per 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.  Evaluering af arbejdsdagen 

Der var ca.35 fremmøde trods gråt og køligt vejr. En lang række opgaver fra listen blev 

klaret – dog ikke malearbejdet pga. vejret. Der blev slået/trimmet kanter, lagt de sidste 
fliser rundt om klubhuset, ramslaget blev set efter og der blev lavet en kasse over 

motoren, Fjernelse af bord/bænk-sæt yderst på østmolen + bænk på vestmolen, 

skraldestativer på moler flyttet til vinteropbevaring, eftersyn af søm og skruer i terrassen, 

fjernet ukrudt på “Langelinie”, ryddet op på arealet, de faste vandslanger løsnet fra 
træbroerne, pladsnumre skruet af broerne, fjernet spindelvæv og vasket lamper ol. rundt 

om klubhuset, Skabe og skuffer i klubhus vasket og gjort rene, toiletterne gjort hovedrent 

og El-standerne på broerne blev målt op og lygtepæl rettet op og repareret. Britt og Bente 

sørgede for frokosten. Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til deltagerne. 
 

3.   Udskiftning af broer 

      Projektgruppen har holdt møde med entreprenøren for at aftale endeligt omfang og pris på 

projektet. Inden for rammen på 2.7 mio. kan der tilføjes bro ved slæbested, bro langs 

yderbassin vest samt 6 stk trapper fra mole til bro. Vi besluttede ikke at inkludere båke- 
bro til ca. 25.000 og sejlklubben er tilfredse med deres nuværende bro i indsejlingen, så 

denne er også uden for projektet. Det betyder at der er ca 120-130.000 til uforudsete 

udgifter. FLID har gennemgået udkastet til kontrakten og sagt ok. Der er dog anbefaling 

om at få sikret, at havnens forsikringer dækker tilstrækkeligt under arbejdets udførelse. 
Christian følger op. Kontrakten kan tilrettes og underskrives. Når detailplanen er 

udarbejdet, kan der gives yderligere information til medlemmerne. Britts udkast til brev til 

medlemmerne om opkrævning af det ekstra indskud blev gennemgået. Britt tilretter 

brevet, som snarest sendes ud. Indskuddet skal indbetales inden den 5. november.  
 

4.  Standernedhaling 

Standeren skal ned den 30. oktober kl 11. BKM står for arrangementet. Christian holder 

talen og Britt bestiller traktement til ca. 50 deltagere. 

 
5.   FLIDs havneseminar 

FLID har inviteret til det årlige seminar samt workshop om havneudvikling. Vi vurderede, 

at det er relevant at deltage. Christian har meldt sig og Christoffer overvejer. Udgiften vil 

udgøre ca. kr. 4000,-. 
   

6.   Nyt fra havnefogeden (Carsten/Søren) 

Der blev orienteret om påbegyndt optagning af både og placering af trailerbåde. Alle både 

skal så vidt muligt på land af hensyn til broudskiftningen. Både der evt. bliver i vandet skal 
kunne flyttes med kort varsel. Kodelås på toiletdøren er igangsat.  

Der arbejdes med tyverisikring af vinduer i havnekontoret. Christian følger op på evt. 

forsikringskrav til udførelse og Søren arbejder med teknisk løsning. 

Carsten oplyste, at der er taget bundprøver i renden i forbindelse med evt. oprensning.  
 

7.   Nyt fra formanden 

Christian orienterede om et uformelt møde med byrådsmedlem Jørgen Beck, som 

efterlyste input til, hvad kommunen evt. kan gøre for at støtte havnene i lokalområdet. På 

vores ønskeliste vil bl.a. være en velvillig indstilling til den kommende fornyelse af 
brugsretsaftalen mellem havnen og kommunen. Jørgen Beck deltager i det havneudvalg, 

der holder opstartmøde i november, hvor 16 bådelaug er inviteret herunder BKM. 

 

 8.  Evt. 
Herunder blev igen drøftet dårlig fortøjning af en enkelt båd, sikring af koste på 

rendeafmærkningen, evt. affaldssortering på havnen, opretning af fortøjningspæle og 

vigtigheden af, at regninger på indkøb stiles til havnen for at kunne refunderes.  

 
Ref. 

Bent Frandsen 


