
 

   

   

BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 12. december 2022  

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

Afbud: Bente 

 
1.   Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt 

 

2.   Opfølgningspunkter 
      a) Endnu intet nyt fra Fr.sund kommune om levering af ny glascontainer/affaldsordning i 

det hele taget. Carsten følger op. Søren har opsat en midlertidig glasbeholder. Carsten 

deltager i et FLID web-seminar om affaldshåndtering. 

 
b) Klubhusudvalget – møde om klubhusudvalgets ansvar og opgaver afholdes i januar. 

Christian følger op. 

 

d) Rendeuddybning – Tom berettede, at ansøgning om klaptilladelse forventes afsendt fra 
FLID om kort tid. Tom følger op på mulige entreprenører til opgaven og evt. mulighed for 

samarbejde med andre havne i området.   

 

e) Knækkede pæle – Christoffer har fået tilbud fra SeaService på en dagspris for 

udskiftning af defekte pæle. Tilbuddet lyder på kr. 25.000 i alt inkl. arbejdsløn til 2 mand. 
En udskiftning af alle pæle i havnen vil løbe op i ca. kr. 500.000, hvilket pt. ikke er 

økonomisk realistisk.  

Da vi ikke vurderer, at eget ramslag kan bringes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, 

besluttede vi at bestille SeaService til en dags arbejde i foråret. Carsten/Søren vil afklare 
hvilke pæle, der skal prioriteres til skiftning på dagen. Hvis muligt skal optagning af 

nedfaldne sten i havnebassinet også indgå i prioriteringen. Christoffer aftaler med 

SeaService.  

 
3.  Mødedatoer 2023 

Vi gennemgik Bents oplæg og aftalte et par justeringer. Bent tilretter og udsender. 

 

4.   Nyt fra havnefogeden 

Søren orienterede om frakobling af vand på pladsen – efter nogle frostmæssige 
udfordringer. En ny VVS-mand til havnen vil være velkommen. Træstativer til både er ok, 

hvis havnefogeden vurderer dem forsvarlige.  

Havnefogeden kan disponere over landpladser, der er ledige efter de både, der forsat 

ligger i vandet. Søren har lavet en oversigt over hvilke både, der står hvor på landpladsen. 
Søren kan give ok til vinterbaderne om fastgørelse til stige ved plads 3. Nye LED 

udendørslamper er leveret. Der kan udskiftes nu ved klubhuset. Lamper på broerne 

kræver et større montagearbejde, hvilket må vente til foråret.  

 
5.   Nyt fra formanden 

Christian har rundsendt referatet fra det nyligt afholdte møde i det kommunalt nedsatte 

havneråd. Der var ikke meget nyt i forhold til den mundtlige beretning på sidste møde. 

Repræsentanterne fra de deltagende havne vil inden næste møde evaluere nytteværdien 
af møderne. 

 

6.  Evt. 

 Intet at bemærke – udover en tak til Christian for servering af julegløgg og godter. 

 
 Ref. Bent Frandsen 

     


