BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 9. maj 2022
Deltagere: Christian, Britt, Bente, Bent, Christoffer, Per, Tom samt Carsten og Søren
1.

Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt

2.

Stiger op/ned – de nye broer
Som udgangspunkt må der kun monteres stiger, som er godkendt af bestyrelsen. Der er
endnu ikke tilkendegivet behov for stiger op.
Som stiger ned, skal der anvendes stiger svarende til de nu monterede redningsstiger.
Stigerne inkl. skruer til montering indkøbes af havnen og videresælges til de medlemmer,
der har behov. Søren indkøber 3 stiger samt skruer – forventet pris på kr. 500,- pr sæt.
Christian informerer det medlem, der senest har bragt spørgsmålet op.

3.

Nye broer/fortøjningspæle
De rejste spørgsmål om reducerede pladslængder må evt. afklares ved omrokering i
havnen – og på kort sigt med dispensation for at en båd når længere ud end
fortøjningspælene.
Christoffer har fået tilbud fra SeaService på opretning/ramning af fortøjningspæle,
så de flugter - inkl. mulighed for justering af pladslængder. Prisen vil være kr. 2000,- pr
pæl og evt. nye pæle (borerør) vil koste kr. 1800,-. Opgaven vil ikke kunne klares ved
frivilligt arbejde. De nuværende borerør sidder for fast og tilslutning til frivilligt arbejde er
problematisk. Opgaven kræver yderligere overvejelser og beslutning på generalforsamling.
Der er behov for hurtig opretning af nogle af de nuværende fortøjningspæle. Carsten
faslægger dato og indkalder ramslagsbesætningen snarest.

4.

El på havnen
Christian har fundet frem til en bi-måler, der kan anvendes af de medlemmer, der ønsker
længerevarende el-tilslutning i båden. Prisen vil være ca kr. 600,-. El-tilslutningen skal
følge de regler, der blev godkendt på den seneste generalforsamling.
Christian indkøber 5 stk. Ordningen igangsættes på en fast dato og udmeldes via Face
Book og hjemmesiden.

5.

Kommunens havneråd
Vi skal indsende oplæg til en 10 års plan for havnen. Bent indsamler kommentarer til
Christians oplæg. Bent genudsender til kommentering i bestyrelsen.
Christian orienterede om et møde afholdt med repræsentanter fra de deltagende havne.
Der udarbejdes et fælles oplæg til et kommende møde med kommunen senere på året.
Der er behov for at få afklaret kommunens indstilling til en lang række spørgsmål vedr.
havnene.
Christian orienterede om kommunens arbejde med at etablere et nyt havnecenter i
lystbådehavnen. Der er åbenbart en del hindringer, der skal overvindes.

6. Havnens forsikringsforhold
Christian har foretaget en gennemgang af havnens forsikringer med FLIDs
forsikringskonsulent. Vores forsikringer bliver udvidet med en dækning af frivilligt arbejde.
Ellers er alt ok.
7.

Arbejdsdagen 23. april/frivilligt arbejde
Arbejdsdagen blev afholdt efter standerhejsningen. Der var fint fremmøde til
standerhejsningen – men betydeligt færre til arbejdet. Med en god indsats fra de få, blev
mange af de planlagte opgaver klaret og de resterende forventes løst efterfølgende.
Det begrænsede fremmøde rejser spørgsmålet om indførelse af et gebyr for de, der ikke
deltager.
Vi drøftede en model, hvor der opkræves kr. 500,- samtidig med kontingentet. Gebyret
kan så tilbageføres ved deltagelse i en arbejdsdag eller andet aftalt frivilligt arbejde.
Bestyrelsen må arbejde videre med et generalforsamlingsforslag, herunder indhente
erfaringer fra andre havne.
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8.

Opfølgning på aftalte opgaver
a) Ramning af fortøjningspæle – Carsten tager aktion nu.
b) Beredskabsgruppe vedr. højvande - Søren/Carsten organiserer en gruppe på 5-6
personer. En del af mødedeltagene meldte sig. Søren håndplukker resten.
c) Toiletadgang for gæster – Britt bestiller en MobilePay løsning, hvor kode tilsendes efter
betaling af havnepenge. Søren skriver koden på betalingskuverternes kvitteringsslip.
d) Tyverisikring af vinduer i havnekontor – opgaven droppes. Behov/løsning er ikke
optimal.

9.

Nyt fra havnefogeden
Carsten har udsendt ”Takt og tone i havnen” Opslaget er set af 107. Carsten laver en
trykt udgave, der kan uddeles efter behov – bl.a. til nye medlemmer i havnen.
Søren har modtaget plancher vedr. miljøhåndtering på havnen. De opsættes ved
”skraldepladsen”.
Carsten orienterede om el-forbruget, der udgør 5000 kw år til dato, heraf ca halvdelen på
plads/broer. En app fra el-leverandøren gør det muligt at følge forbruget løbende.
Der er monteret nye elektronisk lås på slæbestedet, som kan betjenes med mobiltelefon.
Ved kontant betaling opkræves kr. 600,- plus kr. 350,- i depositum for nøgle.
Der er konstateret en stor sten i vandet ved plads 16. Carsten tjekker om der flere og
bestiller vognmand til at fjerne.
Medlemmer med små joller fortøjet uden for havnen får ok til at lægge dem i havnen efter
bådoptagning.
Østbroen er færdig med el og vand. Vestbroen har fået el. Vand er tilsluttet halvt ud.
Resten afventer materialer. Forventes færdig om en måned.
Søren indkøber nye vandslanger til broerne i god kvalitet. De gamle anvendes på pladsen.
Der skal indhentes tilbud på græsslåning på moler, skråninger og plads efter behov.
Per kontakter 2 leverandører og rundsender anbefaling til bestyrelsen til beslutning.
Mastekranens styringsøje er itu og wiren ødelagt. Søren afklarer wiredimension og
reparation af øjet. Bente organiserer montering af ny wire.

10. Nyt fra formanden
Christian må muligvis melde afbud til bestyrelsesmødet 13. juni. Tom indkalder i givet
fald.
11. Evt.
Der blev givet ok til en forespørgsel om lov til at hente nogle mindre azoberester.
Ref.
Bent Frandsen

