BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 15. november 2021
Deltagere: Christian, Britt, Bent, Christoffer, Søren, Tom samt Bente og Per
Afbud fra Carsten.
1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Nye broer
a) Det ekstra indskud er indbetalt med nogle få undtagelser. Britt er i dialog med de
restende og regner at det falder på plads.
b) Arbejdet er så småt startet op med udlægning af køreplader. Vi vurderer, at arbejdet
ikke kræver melding til Farvandsvæsnet eller kommunen. El og vand er afmonteret,
dermed er båkerne ude afdrift. Nedbrydning af broer forventes startet i næste uge og
materialer leveres ultimo november. Christoffer tager aktion på indkøb af bøjler til
fortøjning.
c) Forsikring af materialer trækker ud hos forsikringsselskabet. Christian presser på.
3.

Uddybning af renden
Der foreligger resultat af prøvetagningen i renden. Materialet er så forurenet, at vi må
forvente at skulle deponere på land. FLID tager dog et ekstra tjek på prøveresultatet. I
givet fald vil vi forespørge om kommunen kan anvise bruger af det opgravede. En anden
mulighed er at forsøge aflevering hos en grusgrav. Vi håber, at en uddybning kan vente til
2023.

4.

Opdeling mellem sejlkub og kajakklub
Arbejdet med oprettelse af en selvstændig kajakklub (JKK) skrider frem med 1. januar
2022 som startdato. Brugsretsaftalen til klubhuset er tilpasset og der er lavet oplæg til
rammeaftale mellem BKM og Kajakklubben om arealdisponering og betaling til BKM.
Dokumenterne skal behandles på generalforsamlinger i de 2 klubber og på den kommende
BKM generalforsamling.

5.

Årskalender 2022
Vi gennemgik Bents oplæg. Datoer for stander op og ned skal afstemmes med JSK.
Vi vil lægge en lille arbejdsdag i forlængelse af standerhejsningen.
Bent tilretter og udsender til mødedeltagerne.

6.

Miljøansvarlig for havnen
Johs har bedt om at få en efterfølger. Christian vil afstemme en jobbeskrivelse med Johs
som grundlag for ”rekrutteringsarbejdet”.

7.

Udskiftning af ventilationsanlæg
Ventilationsanlægget i baderummene fungerer ikke effektivt længere. Vi er indstillet på at
følge Kim Kristensens anbefaling til udskiftning. Udgiften vil være ca. kr 11.000,-.
Christian vil involvere JSK og JKK, da de som klubhusbrugere skal betale deres del af
udgiften.

8. Frederikssund Havneråd
Christian har deltaget i det første møde i rådet, der er oprettet på initiativ af kommunen.
Ved en fejltagelse var der ikke politisk deltagelse i mødet. Der var deltagere fra de 7
største havne i kommunen. Christian orienterede om interessant erfaringsudveksling.
Christian vil rundsende referat fra mødet til bestyrelsen, når det fremkommer.
9.

Nyt fra havnefogeden
Søren orienterede om at en ny græsslåningsordning er sat bero til foråret, hvor omfanget
bedre kan vurderes efter broudskiftningen. Søren fik grønt lys til at fremstille
nummerskilte til montering på bådstativerne, så arbejdet med at holde styr på dem lettes.
Arbejdskørsel på østmolen ved broarbejdet blev drøftet.
Søren har fået henvendelser om billardbordet. Bestyrelsen er enig i, at alt omkring billard
er spillernes eget ansvar og ikke havnefogedens. Christian taler med Karsten Skousbøll
herom. Søren orienterede om reduceret rengøringsfrekvens i vinterhalvåret.
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-210. Eventuelt
Under evt. blev bl.a. følgende drøftet:
Forbedring af havnens likviditet gennem tidlig indbetaling af kontingentet for
2022/forhåndsindbetaling for flere år.
Evt. tilskud til fiskerne kræver dannelse af en forening, så flere kan få gavn af
faciliteterne.
Forsænkning af ny bro ved fiskerjollerne ønske ikke.
Christoffer undersøger mulig leverandør af gitter til havnefogedkontor
Elforbruget er steget kraftigt. Vi vil foreslå, at der anskaffes bimåler for de, der ønsker at
ligge med landstrøm når båden er forladt, så elforbrug kan afregnes individuelt. Skal med
på næste generalforsamling.
Pladsnummer skal fortsat fungere som medlemsnummer. Pladsbeviset giver dog ikke ret
til en bestemt plads, men til en bestemt pladsstørrelse.
Opstramning af håndhævelsen af havnens regler bl.a. vedrørende fortøjning og placering
af bådstativer. Skriftlig påtale og evt. eksklusion ved gentagen overtrædelse.
Ref.
Bent Frandsen

