
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 13. december 2021  

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

Afbud fra Bente. 

 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 

2.  Nye broer 

a) Det ekstra indskud er indbetalt med undtagelse af 2 medlemmer. Britt er i dialog med 
de pågældende. 

b) Arbejdet skrider frem som planlagt. Pæle til vestbroen er rammet. Ca. midtvejs er 

pælene lidt forskudt pga. et betonfundament i molekanten. En tilretning vil være 

uforholdsmæssig dyr.  
Christoffer informerede om en netop afholdt gennemgang af arbejdet sammen med 

entreprenøren. En række forhold vedr. montering af dæk og de mindre broer er afklaret 

uden meromkostninger.  

Vi traf beslutning om galvaniserede fortøjningsbeslag. Christoffer bestiller. 
Vandrørene er nedbrudte af solen. Britt giver besked til Peter om indkøb af nye. 

Entreprenøren kan lave træforstærkning af molesider, der skrider ud. Christoffer beder 

om tilbud. 

Vestbroen forventes færdig så østbroen kan påbegyndes den 15. januar. Der afholdes 

statusmøde med entreprenøren igen primo januar.  
c) Der er nu tegnet forsikring vedr. materialer og bygherreansvar. 

  

3.   Uddybning af renden 

      En fornyet analyse af prøvematerialet viser stadig så højt TBT indhold, at der ikke kan 
deponeres i fjorden. Det oprensede materiale skal derfor deponeres på land eller sejles ud 

mellem Hundested og Hesselø. Bent kontakter FLID for at høre nærmere om 

fremgangsmåde og omkostninger ved de 2 løsninger. Vi håber, at en uddybning kan vente 

til 2023.  
 

4.  Miljøansvarlig for havnen 

Johs ønsker at blive afløst som havnens miljømand og har givet input til en 

opgavebeskrivelse. Vi drøftede en mulig arvtager, som Christian vil kontakte. Evt. må 

stillingen annonceres blandt medlemmerne. 
  

5.   Havnens el-forbrug 

Elforbruget er øget markant og samtidig er kw-prisen steget. Vi aftalte, at lægge op til en 

betalingsordning for de, der ønsker at have el-tilslutning i båden, når den ikke er 
bemandet. Vi forestiller os, at de pågældende lejer en bimåler af havnen med afregning af 

forbruget ved sæsonslut. Bent laver et oplæg til et forslag, der kan behandles på næste 

generalforsamling.  

Det er samtidig konstateret, at klubhuset er permanet opvarmet – formentlig foranlediget 
af billardspillerne. Christian følger op hos dem for at finde en løsning – evt. baseret på 

separat betaling for elforbruget. 

 

6.   FLIDS havnemesse 
Christian og Christoffer deltog og kunne berette om modtaget input og inspiration, blandt 

andet leverandørpræsentation, fremgangsmåde (og besvær) med tilladelser til 

havneforbedringer, håndtering af døde både og restancer, introduktion af nye bådejere 

samt månedlige medlemsmøder med en kombination af hygge og løsning af 

havneopgaver. 
Messen gav også anledning til fokus på den slitage, der løbende er på havneanlæg, 

klubhus mv. og behovet for at skaffe midler til den nødvendige vedligeholdelse. På 

baggrund heraf drøftede vi forbedring af havnens indtægtskilder, herunder bl.a. vores 

kontingent samt flere besøg/afgifter fra autocampere og gæstesejlere.    
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 7.  Nyt fra ”havnefødderne” 
Carsten vil lave oplæg til skriv med formaninger og gode råd, der kan uddeles ved den 

kommende søsætning. Udsendes til bestyrelsen til kommentering. Søren fik ok til 

reparation af norddøren i klubhuset. 

 
8.  Evt. 

På foranledning af Karsten drøftede vi et evt. beredskab i tilfælde af en ny ”Bodil” storm. 

Udsigten til flere storme og vandstandsstigning kræveren en samlet drøftelse på et senere 

tidspunkt. 
Vi talte om en ændring af pladsbeviserne, så de mere får karakter af en gensidig kontrakt 

mellem havnen og medlemmet, herunder medlemmets underskrift. Bent laver et oplæg, 

som evt. kan bruges, når der skal udstedes pladsbeviser med det nye indskud. 

        

 
Ref. 

Bent Frandsen 

 

  
 


