
 

   

   

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 14. november 2022  

Deltagere: Britt, Bente, Bent, Christian, Christoffer, Tom og Søren 

Afbud: Per, Carsten 

 
1.   Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Opfølgningspunkter 
      a) Endnu ingen dato fra Fr.sund kommune for levering af ny glascontainer. Carsten følger 

op. 

 

b) Britt har fået godkendelse fra Miljøstyrelsen af den reviderede miljøplan for havnen. 
Bent lægger på hjemmesiden og Christian på FB siden. Carsten har revideret 

miljøfolderen, som så er klar til uddeling og til hjemmesiden. 

 

c) Klubhusudvalget – møde om klubhusudvalgets ansvar og opgaver planlægges. 
Christian følger op. 

 

d) Rendeuddybning – Tom berettede, at Kommunen nu betragter det materiale, der skal 

opgraves som uproblematisk. Der er dog pt. ingen projekter, hvor materialet kan 

anvendes på land. Tom Indhenter tilbud fra FLID på hjælp til indhentning af klaptilladelse 
samt rådgivning om entreprenør til selve oprensningen 

 

e) Knækkede pæle – Pælene skal udskiftes inden sejlsæsonen. Det er tvivlsomt om 

ramslaget kan bringes i sikkerhedsmæssig og funktionsduelig stand. Christoffer indhenter 
tilbud fra SeaService på dagspris for ramning samt for en samlet udskiftning af pælene i 

havnen fordelt på 2 faser. 

 

f) Rendeafmærkning – Der er fortsat behov for en klar aftale/tilsagn fra Tim om arbejdet. 
Christian laver oplæg til skriftlig aftale til underskrift inden næste sæson. 

 

g) Redningstiger - Christoffer har fået tilsagn om levering til foråret af 2 af de individuelt 

søgte 7 stiger. Der er afslag på de resterende 5, men der kan søges igen i december 2023. 

  
3.  FLIDs årsmøde 

Der bliver ikke deltagelse fra BKM i år. 

 

4.   Nyt fra havnefogeden 
Søren orienterede om affaldsafhentning og rengøring i vintersæsonen. Det er tid frakobling 

af vand på broerne. Karsten ønsker en afløser, men vil instruere den nye. Søren vil finde 

en mere hensigtsmæssig vinteropbevaring af vandslangerne. 

Vinterbaderne har søgt om tilladelse til montering af beslag til badestige på broen. Vi siger 
ok. Tom Witten kan gå videre med anskaffelse af nye udendørslamper. 

Der er stærkt behov for oprydning på fiskepladsen – men endnu ikke nogen 

kontaktperson. Af sikkerhedsmæssige grunde bør løftestroppen til mastekranen udskiftes. 

Bente skaffer en ny. 
 

5.   Nyt fra formanden 

Christian refererede fra det nyligt afholdte møde i det kommunalt nedsatte havneråd. 

Konklusionen er, at der kun kan forventes meget begrænset kommunal støtte til havnenes 

udvikling og drift. Bl.a. kan kommunen ikke støtte et offentligt toilet på havnen, så vi vil 
fortsat holde døren låst. Christian rundsender referatet, når det dukker op. 

 

6.  Evt. 

Pga. et større arbejde med softwareopdatering af havnens hjemmeside har vores 
webmaster bedt om ”lønforhøjelse”. Vi drøftede behov og nytte af hjemmesiden samt 

alternativer og besluttede at sige ok. Bent melder tilbage. 

 

 Ref. Bent Frandsen     


