BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 11. april 2022
Deltagere: Christian, Britt, Bente, Bent, Christoffer, Per, Tom samt Carsten og Søren
Afbud: Carsten

1.

Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt

2.

Generalforsamlingen – konstituering og evaluering
Bestyrelsen konstituerede sig uændret med Tom som næstformand, Britt som kasserer
og Bent som sekretær. Formand Christian var ikke på valg.
Generalforsamlingen forløb i særdeles god ro og orden.

3.

Miljøplan for havnen
Den af Palle udarbejdede miljøplan er nu godkendt af Miljømyndighederne.
Den gamle spildoliebeholder kan ikke afleveres på genbrugspladsen. Der indhentes tilbud
på bortskaffelse fra Marius Petersen.
Der er behov for piktogrammer, der tydeligere beskriver, hvilke beholdere, der skal bruges
til hvad. Søren rekvirerer.

4.

De nye broer
Christoffer melder, at arbejdet er afsluttet, dog udestår fjernelse af tabt sten i
havnebassinet. Der forventes ikke ekstraregninger. De er dog indkøbt 2 ekstra planker til
båkebroen.
El-tilslutningen på broerne er ved at være på plads. Vandstandere afventer afklaring fra
VVS firma vedr. kontraventiler. Indtil videre kan der fås vand ved mastekranen.
Med hensyn til stiger til høje/lave både har Christoffer fundet frem til modeller, som vi
besluttede at gøre til standard. Andre løsninger er dermed ikke tilladt. Priserne ligger på
ca. kr. 3000,-. Anskaffelse kan ske gennem havnen, så momsen spares. Der skal
informeres til medlemmerne, når de nærmere regler er fastlagt.
Et medlem har klaget over, at østbroen er blevet bredere og at hans plads dermed er
blevet kortere. Det ser ikke ud til at være et generelt problem, men skyldes opretning af
en skævhed i den gamle bro. Christian svarer medlemmet.
Afleveringsforretningen vedr. broerne afventer melding om dato fra SeaService.
Vores egen broindvielse sker den 23. april sammen med standerhejsningen. ”Snoren”
klippes af Christoffer ved østbroen og Christian holder talen.

5.

El på havnen
Der afventes stadig tilbud fra EL-Dam på separate målere til de enkelte forbrugsområder
på havnen. Carsten følger op.
Christian er i gang med at indhente tilbud på de bi-målere, der blev vedtaget på den
seneste generalforsamling. Målerne skal være inkl. Låsebeslag.

6. Kommunens havne
I forbindelse med det etablerede havneråd, skal vi indsende en såkaldt 10 års visionsplan.
Christian har lavet et udkast. Bent indarbejder fremkomne kommentarer. Vi var enige om,
at yderligere aktiviteter på havnen som udgangspunkt skal være selvfinancierende/bidrage
til havnens økonomi.
7.

Uddybning af renden
Tom har kontaktet kommunen om muligheden for at deponere opgravet materiale på land.
Umiddelbart er dette ikke realistisk. Grænseværdien er 1 mg/kg og prøver fra renden
indeholder 27,6 mg/kg. Tom tager kontakt med FLID igen for at få en klapningstilladelse.
I øvrigt undrer de høje værdier i prøverne, idet TBT har været forbudt i bundmaling til
lystbåde siden 1999.
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8.

Opgaver til arbejdsdagen 23. april
Opgaverne skal primært sigte på at gøre havnen klar til sæsonen. Der skal anskaffes
redningsstiger, som kan monteres på dagen. Søren indkøber aluminiumsstiger som en
midlertidig løsning. Christoffer søger Tryg om stiger til en permanent løsning.
Søren har en liste med flere opgaver, som færdiggøres og lægges på havnens Face book
side.

9.

Nyt fra havnefogeden
Søren har fået henvendelser om billard i klubhuset. En ændring af den nuværende aftale
skal foreslås og besluttes på en generalforsamling.
Søren spurgte til aftale vedr. køleskabet i klubhuset. Regler herfor skal fastlægges af
klubhusudvalget. Christian vil opfordre udvalget til at introducere sig på havnens Face
Book side.
Der er behov for information på engelsk om betaling af havnepenge/camperafgift. Tom
påtog sig opgaven.
Der er behov for info til gæster om koden på toiletdøren. Vi talte om en løsning via
mobilpay. Britt undersøger muligheder. Koden skal endvidere fremgå af
betalingskuverten(Carsten)
Til de nye rød/grønne skilte findes et hvidt vedhæng, hvor ledige datoer kan anføres.
Vedhænget kan fås hos havnefogeden.
Pris på sandpapir til slibemaskinen blev efterlyst. Vi aftalte kr. 5,-.
Sejlklubbens ene følgebåd har nu stået 2 år på land. Vi aftalte, at give dispensation.
Det er indført app lås til slæbestedet. Ramslaget er søsat og hold er samlet. Der er
monteret ny varmtvandsbeholder.

10. Nyt fra formanden
Christian orienterede om, at entrepriseforsikringen er afsluttet. Der holdes møde med
repræsentanter for havne i havnerådet den 3. maj. Brugsretsaftalen mellem BKM, JSK og
JKK underskrives nu.
11. Evt.
Behov for imprægnering af de nye broer blev drøftet. Vi aftalte, at se tiden an.
Forbuddet mod badning i havnen blev drøftet. Forbuddet har udgangspunkt i
Kystdirektoratets Standardordensreglement. Vi aftalte at sige ok til badning uden for
sejlsæsonen. Standardreglementet siger nej til fiskeri i havnen.
Vi drøftede problemet med at nye bådejere har svært ved at få havneplads – uden at se
en umiddelbar løsning.
Vi drøftede endnu engang behovet for at håndhæve havnens regler og havnefogedens rolle
heri. Specifikt blev problemet med løse stiger på vinterpladsen berørt.
Ref.
Bent Frandsen

