BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 28. februar 2022
Deltagere: Christian, Britt, Bente, Bent, Christoffer, Per, Tom samt Carsten og Søren
Afbud: Britt og Carsten
Palle Dahl og Johs Egede deltog i pkt. 1
1. Havnens miljøopgaver
Johs og Palle har lavet et oplæg til opstramning og forbedring af havnens
affaldshåndtering med udgangspunkt i Miljøstyrelsens(MST) regler.
Johs. følger op på den 3 årige rapportering til MST, som har været stoppet i en periode.
Bestyrelsen gav ok til anskaffelse af opsamlingsbakker som foreslået. Tilbud fra Marius
Petersen på lovbefalede miljøcontainere og tømning heraf blev gennemgået. Johs/Palle
fik ok til indgå aftale.
Tømning af toilettanke kan foregå som hidtil ved tilkald af slamsuger. Det forventes, at der
på et tidspunkt opstilles tømningsanlæg i Frederikssund havn.
Der skal være presenninger til rådighed, når der foretages afrensning af bundmaling. Johs
kontakter Carsten. Maling af miljøcontaineren skal på listen til arbejdsdagen.
Stor tak fra bestyrelsen til Johs/Palle for indsatsen.
2.

Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt

3.

Nye broer - status
Christoffer melder, at tidsplan og økonomi holder sig indenfor det aftalte med forventet
færdigmelding 1. april. Vestbroen er afleveret og godkendt. Der kan være behov for trin
ned til landgang fra høje både - og trin op til landgang fra lave både. Christoffer vil
fastlægge en fast standard for disse trin. Andre løsninger kan ikke accepteres aht.
broernes udseende.
Der er fundet er løsning til ophængning af kabler/vandrør. Peter Taysen håndterer.
Ok til anskaffelse af 130 røde/grønne skilte – flad model. Bådejere får mulighed for selv at
angive pladsbredde på skiltet.
De gamle pladsnumre genanvendes.
Der anskaffes 50 hvide skilte til angivelse af datoer for ”plads fri”.
Opretning af fortøjningspæle klares med ramslaget.
Indvielse af de nye broer markeres sammen med standerhejsningen den 23. april.
Entreprenørens arbejdsteam inviteres. Christoffer/Christian sørger en present til
teamet.

4.

Den kommende generalforsamling
Indkaldelse og bilag er klar til udsendelse. Regnskab kan underskrives på næste
bestyrelsesmøde. Aftale med dirigent ok. Britt udsender senest den 11. marts.
Bent melder afbud til generalforsamlingen. Tom skriver referat.

5.

Havnens el-forbrug
Christian melder, at det øgede elforbrug nu er normaliseret. Søren melder, at bi-målere
monteres i denne uge og tilbud på ny vandvarmer er på vej.

6.

Brugsretsaftale - klubhus
Der er nu enighed mellem BKM, JSK og JKK om en ny aftale om brugen af klubhuset. Bent
sender aftalen til de 3 formænd. Klubhusudvalget er stort set intakt, Carsten er udpeget
som den manglende repræsentant for BKM. Udvalget kan fremover operere mere
selvstændigt indenfor godkendt budget.

7. Kommunens havneråd
Christian orienterede om møde afholdt den 24.februar. Der var mødt 8 politikere og 4 fra
kommunens administration – samt repræsentanter for de større havne i kommunen. Der
blev udtrykt positiv politisk interesse for havnene. Der vil fremover blive afholdt 2 årlige
fællesmøder. Kontakt mellem møderne er der nedsat et lille udvalg bestående af Christian
og formanden for Møllekrogens havn.
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8.

Nyt fra havnefogeden
Ramslag søsættes og pæle oprettes inden både sættes i vandet. Dæk ved klubhus
afrenses for alger. Ok til at kajakklubben kan bruge plæneklipperen. Kloaksystemet fra
klubhuset tjekkes.
Søren har gjort en stor indsats ved den seneste oversvømmelse.
Vi aftalte at nedsætte en beredskabsgruppe, der kan tage aktion ved fremtidige
oversvømmelser. Christian taler med Carsten om at organisere.
Der er opstået skade yderst på vestmolen ved den seneste oversvømmelse. Søren og
Peter Taysen sørger for reparation.

9.

Evt.
Intet under dette punkt.
Ref.
Bent Frandsen

