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Referat af BKM-bestyrelsesmøde - mandag den 19. 
september 2022 

Ikke til stede: Christian og Bent 

 

  

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
a) Referat godkendt. 

 

2) Besøg af Palle vedr. miljøcontainer: 

a) Kemisk affald og oliefiltre er blevet afhentet af Marius, men det har ikke været ikke bestilt af 
havnen, hvorfor havnen ikke bør betale for afhentningen. Vi har pt. ca. 400l spildolie som skal 

håndteres. Der bør laves en sliske og lægges fliser på arbejdsdagen, så tromler og 

miljøcontainere kan håndteres. 

 
b) Der foreslås følgende to muligheder for opbevaring og bortskaffelse af olie og kølervæske: 

1. Vi kan indkøbe oliekar til to olietromler og et kar til kølervæske. Denne løsning koster i alt 

kr. 6940,-. Denne løsning kan håndteres af Marius. 

2. Vi kan indkøbe en 750l tank til olie og en 400l tank til kølervæske. Avista har mulighed for 
at suge olie og kølervæske med op til 30m slange. 

 

c) Brit undersøger bedste tilbud fra enten Marius eller Avista. Tilbud sendes til Palle som er 

miljørepræsentant og herefter tages beslutning. Havnefoged skal fremover bestille tømning.  

d) Vi skal have tømt olie og kølervæske nu - Brit kontakter relevant firma. Kan vi evt. finde andre 
til at hente affald – vi bør undersøge City Container eller Tofteng – Brit eller Palle? 

 

e) Alt kemisk affald skal hældes i tanke og ikke stilles i dunke i miljøcontaineren – dette skal 

oplyses til medlemmerne evt. ved skiltning.  
 

3) Ramslag/pæle 

a) Opretning/ramning af fortøjningspæle 

i) Carsten undersøger status. 
 

b) Status på Ramslaget.  

i) Ramslaget er ikke funktionsdygtigt. Vi bør overveje Sea Service til isætning og opretning af 

pæle fremover – tilbud skal indhentes.  

ii) Tilbud fra Sea Service skal fremlægges på generalforsamlingen i marts til endelig 
beslutning. 

 

4) Affald havnen – glaskontainer, sortering mm 

 
a) Carsten ringer vedr. udskiftning af glascontaineren. 

 

 

5) Arbejdsdag – punkter til arbejdsdagen lørdag d. 1 okt. Kl. 9:00 
a) Fliser og rampe til miljøcontainer 

i) Aftalt i punkt 2. 

b) Opgaver til arbejdsdag 

i) Havnefødder har listet arbejdsopgaver til arbejdsdagen og sørger for indkøb af materialer. 
Havnefoged har modtaget liste fra klubhusudvalget. 

 

6) Frivilligt arbejde 

a) Kan vi blandt vores Pensionister på havnen have en dag hver 14 dag eller 1 gang om mdr. at 

lave mindre opgaver. Betaling kunne være en let frokost og drikkelse. Jeg kan læse, at det er 
der i flere havne rundt om i landet. Så mon det ikke også det kunne lykkes i vores havn? 

Arbejdet kunne være at male vinduer, luge ukrudt, rense klubhus for svalelort osv. 

i) Havnefødder har forespurgt forskellige medlemmer og afventer svar. Bestyrelsen finder det 

en god ide og vil gerne give frokost eller lignende som betaling for udført arbejde. 
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7) Nyt fra havnefødderne 
a) Rengøring (Søren) starter op d. 20/9 efter nogen tids sygdom. 

b) Plads 57 har monteret trappetrin på broen, hvilket strider mod de anvisninger bestyrelsen har 

givet. Trappetrinnet skal omgående nedtages. 

c) Udskiftning af glas til lamper undersøges, da nye maritime lamper er meget dyre. Lamper bør 
omskiftes til LED pære (strømbesparelse). 

d) Numre til bådstativer. Søren fremstiller plast/alu. plader med nummerering. 

e) Ventilation i klubhus skal genetableres (Søren snakker med Kim). 

f) Den sidste vand-stander skal monteres (på arbejdsdag?). 
g) Nyt elkabel er etableret til belysningen på øst-molen. 

h) Markeringer i rende mangler flere steder. Tim er orienteret. 

 

8) Nyt fra Formand (udgår, da Christian ikke deltager) 
 

9) Evt. 

a) Christoffer har kontaktet TrygFonden vedr. stiger. Der skal tages billeder af alle placeringer af 

de 7 stiger vi ansøger om. Sagen er ikke afsluttet endnu, men ser lovende ud. Der er ca. 3 

måneders behandlingstid. Vi har modtaget forskelligt materiale fra TrygFonden (godt 
sømandsskab, plancher, skilte og 3 redningskranse med stativer mv.) 

b) Optagning af både: Bør fremover hovedsageligt ligge i weekender og måske kun en hverdag for 

at tilgodese flest muligt. 

c) Turbøjer skal udlægges (til næste år). Brit snakker med Kim fra sejlklubben. 


