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BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 10. oktober 2022  

Deltagere: Britt, Bente, Bent, Christian, Christoffer, Per samt Carsten og Søren 

Afbud: Tom 

 

1.   Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 

2.   Glascontainer 

      Den tidligere container er afhentet af Fr.sund Kommune. En ny må leveres snarest. 
Carsten følger op. 

  

3.  Status - arbejdsdagen 

Der var fremmødt ca. 25 medlemmer. Der blev arbejdet effektivt og opgavelisten var ikke 
så lang. En del fik ”fri” allerede før frokost. Tak til de fremmødte for en fin indsats. 

 

4.   Klubhusudvalget  

Udvalget har meldt tilbage, at der er behov for justering af rammerne for udvalgets 

arbejde og den tilknyttede økonomi. Udvalget skal muligvis have et budget til den løbende 
vedlige og så indstille udskiftninger og større vedligeholdelsesopgaver til BKM på vegne af 

de 3 foreninger. Faste omkostninger administreres af BKM. 

Christian indkalder til møde med udvalget og formændene for JSK og JKK.  

  
5.   Seniorteam til frivilligt arbejde 

Vi drøftede en model gående på en fast månedlig arbejdsdag i sejlsæsonen. Formålet er at 

få løst mindre opgaver, der bidrager til at havnen fremstår pæn og velfungerende – og 

styrke det sociale sammenhold. En repræsentant fra bestyrelsen deltager på skift og 
sørger for indkøb af frokost. Carsten/Søren giver input til opgaver. Der bør samtidig 

opfordres til, at alle medlemmer kan give input til opgavelisten. 

Der inviteres via Face Book siden før hver arbejdsdag. 

Forslaget fremlægges på den kommende generalforsamling. 
 

6.  Organisering af miljøarbejdes på havnen 

Forskellige metoder og leverandører til håndtering af miljøaffald har været spil. I den 

forbindelse har Palle trukket sig som havnens miljømand. Britt har udvirket, at det 

nødvendige materiel nu er på plads og at aftaler om bortskaffelse er indgået. 
Der udstår nu en justering af havnens affaldsplan med efterfølgende 

information/godkendelse hos Miljøstyrelsen. Britt tager aktion. Affaldsplanen skal 

efterfølgende være tilgængelig på havnen og hjemmesiden.. Hvis det er påkrævet, vil 

Carsten være havnens kontaktperson. Der er ikke behov for at udpege en ny miljømand 
for havnen. 

                    
7.   Mangelfuld rendeafmærkning 

Der 2 problemer: at rendeafmærkningen hyppigt beskadiges og at det tager for lang til at 

få repareret. Christian kontakter formanden for JSK om folkebådssejladsen i havn og 
rende. Carsten indskærper overfor Tim, at ansvaret for rendeafmærkningen og den gratis 

jolleplads forudsætter løbende og hurtig reparation. Endvidere skal topafmærkningerne 

fastgøres med wire til stagerne, så de ikke forsvinder – og der skal monteres reflexer på 

stagerne.  
 

8.   Nyt fra havnefogeden  

Carsten/Søren orienterede om status på diverse opgaver. Der blev igen efterlyst en 

kontaktperson for fiskepladsen. Christian oplyste, at en mulig kandidat har meldt sig, men 

endnu ikke fået mandat fra de faste brugere. 
Søren oplyste, at han løbende får henvendelser fra medlemmer om forhold de ønsker, han 

skal bringe videre til bestyrelsen. 

Søren har opfordret de pågældende om at sende en mail/kontakte formanden direkte for 

at undgå misforståelser. Der er fuld opbakning fra bestyrelsen til denne fremgangsmåde. 
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9.   Nyt fra formanden 

Christian orienterede om det kommende møde i Kommunens havneudvalg den 27. 

oktober, hvor bl.a. renovation og toiletadgang på havnene er på dagsordenen. 
Christian omtalte det kommende årsmøde i FLID den 29/30. november og opfordrede 

mødedeltagerne til at overveje deltagelse. Hvis interesse, meldes tilbage til Christian. 

 

10.  Evt. 
Britt orienterede om diverse regninger. Vi drøftede muligheder for at spare på el-

forbruget. Udskiftning af lamper til LED skal foretages snarest. Britt igangsætter 

indhentning af tilbud. 

Christoffer meldte, at ansøgning om redningsstiger nu er indsendt til TRYG – efter en ret 
besværlig ansøgningsproces. 

 

Ref. 

Bent Frandsen 

 
  

 


