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 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 22. august 2022  
Deltagere: Britt, Bent, Christoffer, Tom samt Carsten og Søren 

Afbud: Christian, Bente, Per 

 

1.   Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 
 

2.   Status på el-målere 

      De 5 stk. indkøbte målere er solgt. Yderlige 5 stk. er indkøbt. Endvidere er der tilmeldt én 

”privat” el-måler. 
  

3.  10 års plan for havnen 

Frederikssund kommune har opfordret havnene til at indmelde en 10 årsplan. 

Kommentarer fra bestyrelsen til Christians oplæg er indarbejdet. Ok til at Christian 
indsender til kommunen.  

 

4.   Ansøgning om stiger mm. fra Trygfonden    

Christoffer har ansøgt om 3 stk redningskranse, som vi forventer at få. Ansøgning om 
stiger kræver en specifikation. Christoffer vil søge om 6 stiger med en længde på 4 m.  

  

5.   Ramning af pæle 

Ramningen er pt indstillet, da ramslaget er defekt. Det kræver en større reparation og det 

er spørgsmålet om det kan bringes i en stand, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Som alternativ til reparation må det undersøges, om udskiftning er mulig – samt om 

outsourcing af ramningen er en bedre mulighed. 

Tom vil kontakte FLID og høre om de har anbefalinger. 

Christoffer foreslog at overveje en udskiftning af pæle i hele havnen samt en optimering af 
pladstørrelser og placering i havnen. Dette må drøftes på et senere bestyrelsesmøde.  

 

6.  Henvendelse fra Claes Bølge om ny havneplads 

I forbindelse med brofornyelsen er Claes plads blevet kortere, så hans båd stikker uden for 
pælene. Claes har foreslået, at han for egen regning får etableret en plads på ydersiden af 

østmolehovedet. Vi drøftede forslaget. Principielt er bestyrelsen ikke positiv for egenbetalt  

udbygning af havnen. Et lignende forslag fremsat for nogle år siden blev afvist.  

Bestyrelsen vil satse på at få løst Claes problem inden for havnens rammer. Indtil da, 

gives han bestyrelsens dispensation for at stikke længere ud i bassinet end agterpælene. 
Christian bedes informere Claes  

                    

7.   Økonomistatus 

Britt meddelte, at havnens beholdning pt. udgør ca kr. 300.000 til dækning af kommende 
udgifter/hensættelser. Bestyrelsen finder dette tilfredsstillende.  

 

8.   Nyt fra havnefogeden 

Carsten følger op på mulighed for mere end 15 brugere til den automatiske lås på 
slæbestedet. Evt. må et nyt system anskaffes.  

Søren meldte om forsinkelse på opsætning af de restende 2 vandstandere på østbroen. 

Der er udarbejdet brugervejledning til motoren på mastekranen.  

Havnen har fået doneret en grill.  
Søren fik ok til udskiftning af 7 udendørslamper til LED udgaver. 

Mulighed for udstedelse af dagskort til slæbestedet vil være en stor fordel. Mulighed må 

undersøges. 

Camperpladsen er velbesøgt og roses meget af brugerne. En udvidelse med yderligere 2 

pladser bør undersøges. 
Alternativer til stormflodssikring af klubhuset bør undersøges – og det aftalte 

stormflodsberedskab etableres.  

Der mangler en formand/kontaktperson for fiskepladsen. En sådan bør udpeges for at 

brugsretten til pladsen kan fungere. 
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Der er behov for at de sidste forhold vedr. miljøcontaineren kommer på plads. Vi vil bede 

Christian kontakte Palle. Carsten kontakter Fr.sund kommune vedr. tømning af 
glascontaineren. 

Ok til udlevering af nøgle til containeren til græsklipper fra kajakklubben 

Søren forsøger at skaffe turistbrochurer til gæstesejlere. 

Carsten følger op på levering af pladsmærker. 
 

 

9.  Evt. 

Tom meddelte, at kommunen har erkendt fejlfortolkning af bundprøverne fra renden. Evt. 
deponering på land vil nok være mulig. Tom følger op på muligheder hos FLID. 

Der er fundet nedskredne sten på en havneplads  

Christoffer fortalte om en App bla. til håndtering af ledige pladser til gæstesejlere. 

De 2 turbøjer i Jægerspris bredning er ikke blevet udlagt i år. JSK må sikre, at det sker til 

næste år. 
Der er fortsat problemer med ødelagt afmærkning i renden. Tim må opfordres til aktivt at 

varetage den opgave, han har påtaget sig. 

 

Ref. 
Bent Frandsen 

 

  

 


