
 
 BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE 
 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE d. 16. januar 2023  

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

Afbud: Tom 

 

1. Referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt 

 

2.  Den kommende generalforsamling 

Vi gennemgik tjeklisten med følgende kommentarer: 
 

      a. Bent har aftalt med Christian M at han kan foreslås som dirigent 

 b. Christians oplæg til beretning blev godkendt med de afgivne kommentarer 

c. Årsregnskabet blev godkendt. Britt får godkendt hos revisorer og bestyrelsen      
underskriver snarest muligt 

  d. Bent færdiggør bestyrelsens forslag om et seniorteam til frivilligt arbejde  

  e. Britt tilretter budgettet for 2023 med de fremkomne ændringer. Posten vedligeholdelse        

af bl.a. pæle forhøjes til kr. 40.000,- pga. ekstern hjælp til pæleopretning/udskiftning. 
Budgettet skal også indeholde en post på kr. 150.000 til hensættelse til fremtidige 

større vedligeholdelsesopgaver, der opstår pga. den løbende slitage på havnens anlæg 

  f. Bestyrelsen vil foreslå en kontingentforhøjelse på kr. 150,- pr meter havneplads. 

Kontingentet er senest forhøjet i 2015. Øgede indtægter er nødvendige pga. stigende 

udgifter, udlicitering af løbende vedligeholdelsesopgaver og hensættelser til større 
vedligeholdelsesopgaver bl.a. rendeuddybning. En række af de øvrige takster foreslås 

forhøjet tilsvarende. Bent tilretter kontingent/takst dokumentet og sender til tjek hos 

Britt 

  g. Bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, der er på valg, modtager genvalg. 
  h. Britt afklarer om revisorerne modtager genvalg. 

   i. Bent samler indkaldelse og bilag og Britt udsender senest den 10. marts  

  

3.   Nyt fra havnefogeden (Carsten/Søren) 
Carsten oplyste, at ca.16 fortøjningspæle skal rettes op inden sejlsæsonen. Opgaven løses    

som tidligere aftalt af SeaService. Gamle damprør bør samtidig udskiftes. Ib Scheldal har 

tilbudt at hjælpe med at lokalisere dem. Carsten organiserer snarest jolle/dato samt 

sikrer optælling og registrering – samt melder til Christoffer, der aftaler arbejdet med 

SeaService.  
Søren melder, at Lars Larsen vil påtage sig opgaven med at til- og afkoble vand på 

broer/land. 

Søren/Carsten fik ok til at fjerne løse stiger på vinterpladsen, så adgang til bådene 

hindres. 
Der skal fremstilles et lamineret skilt med de nye gæstetakster til placering ved klubhuset 

 

 4.  Evt. 

Intet at bemærke 
 

 5.  Næste møde 

      Næste møde afholdes onsdag den 15. februar pga. rejseaktivitet. 

Formålet med mødet er især at gennemgå evt. indkomne forslag samt færdiggøre     
indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

 

Ref. 

Bent Frandsen 
 

  

 


