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Referat af BKM-bestyrelsesmøde - mandag den 13. juni 2022 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Vikar for Carsten, som pt er sygemeldt. 

0. Hvem kan passe kontoret på torsdage, Britt har meldt sig. 
1. Status på ramslag og tilretning af pæle. 

3. Forespørgsel omkring støtte til arrangementsudvalget med kr. 2.000 til leje af trailer. 
4. Kort orientering omkring uddybning af rende - Tom 
5. Græsslåning - kan vi endeligt acceptere tilbud? 
6. Nyt fra havnefødder - Søren. 
7. Nyt fra Formand - udgår. 
8. Eventuelt. 

Referat: 

 
1. Referat fra sidste møde godkendt. 
2. Britt klarer kontortiden om torsdagen i Carstens fravær. Hvis der er behov for afløsning, skrives 

bestyrelsen ved. Ramslaget har været svært at besætte. Britt forsøger at sammenkalde en besætning, 
så vi kan få rettet pælene op.  

3. Udgår, da fest er aflyst pga. sygdom. 
4. Tom har haft en snak med Jesper Højenvang fra Flid vedr. uddybning af rende. Jesper mener 

Frederikssund kommune har mistolket resultaterne fra prøvetagningen i renden, da der er tale om 
mikrogram og ikke milligram. Tom har taget kontakt til kommunen igen for at få afklaret dette og 
afventer svar. Der vil i givet fald ikke være tale om forurenet jord og det kan give nye muligheder for 
klapning af sedimentet. 

5. Aftale omkring græsslåning er på plads. Der bliver slået græs efter behov. 
6. Søren:  

a) Der har været isætninger på havene af kajakbrugere, som ikke er medlemmer. Kajakklubben 
må max. være 50 medlemmer. ”Søsætning af kajakker er kun for havnens medlemmer” skilt bør 
sættes op.  

b) Forespørgsel fra Kajakklubben. Bænksæt ved fiskepladsen må gerne males af kajakklubben. 
Maling kan stilles til rådighed af BKM.  

c) Der er kommet ny wire og spil på mastekranen. Der bør laves en vejledning til brug af 
mastekranen. Søren forespørger omkring vejledningen hos Jørgen Dam. 

d) Vores nuværende grill er i sørgelig forfatning. Søren laver et FB-opslag om der er medlemmer, 
der har en gas-grill i overskud, som kan benyttes på havnen.  

e) Vi har behov for nye koste til klubhuset. Britt sørger for indkøb.  
f) Tilmelding på “autocamper app” bør overvejes, da Kignæs Havn ikke figurerer. Dette kunne 

tiltrække flere campister. Endvidere bør vi overveje et tømningsanlæg, da dette er et behov for 
campisterne. Vi tager det op som punkt på næste bestyrelsesmøde.  

g) Fremlysning af ejerløs kajak er foretaget. Der er påsat skilt på kajakken omkring at tage kontakt 
havnefogeden.  

h) Forespørgsel omkring indkøb af C-nøgler fra Kajakklubben. De kan anmode om køb af nøgler 
hos havnefogeden. 

7. Udgår 
8. Eventuelt:  

a) De blå døre bør males til næste arbejdsdag. Havnefoged sætter punkt på listen. 
b) Krog på toiletdør skal fjernes. Døren må ikke stå åben.  
c) Vi bør overveje en løs redningsstige (se seneste blad fra Flid). 


