
 

Referat fra HB-møde den 28. marts 2017 i Kanalhavnens klubhus 

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Nils Johnsen, Erik Hansen, René Nielsen, Rasmus Miles, Jack 

Pedersen, Jan Christoffersen, Søren Svarrer 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 21. februar 2017, Godkendt 

3. Orientering fra formanden, TSN – der har været afholdt fælles bestyrelsesmøde i Kanalhavnens 

klubhus – på dette møde gennemgik TSN situationen på ydernæs, og der blev snakket om de tomme 

pladser. På mødet søgte TSN også personer som ville påtage sig at undersøge forskellige 

muligheder for hvordan NSK kan løse opgaven at anlægge en vaskeplads til vores både. TSN og HB 

bliver enige om at undersøge mulighederne, så der kan laves et projekt. Dette projekt skal give 

overblik over økonomien, så der evt. kan søges tilskud fra fonde – TSN og JC påtager sig opgaven at 

undersøge mulighederne. Generelt var der god stemning på det fælles møde. HB har siden sidste 

HB-møde via mail godkendt et anlægsarbejde for kran og beddingspladsen – dette er blevet lavet. 

Der skal laves en opdateret liste på hjemmesiden, så vores kontaktoplysninger er korrekte. 

4. Orientering fra hovedkassereren, EH der er opkrævet afdelingskontingent – dette bliver trukket via 

PBS, mandag d. 3 april. Dette gælder for Inder og Yderhavnen – kanalhavnen har opkrævet via post 

og mail. EH har et punkt ang. Jolleafdelingen – hvor medlemmerne har været i tvivl om hvor vidt de 

vil sejle igen i år – EH mener at måske skal ændre proceduren for opkrævning i JA og evt. også 

sejlerskolen – så de først betaler når de starter op i JA og sejlerskolen. HB beslutter, at det fremover 

bliver sådan, at JA og Sejlerskolen fremsender en liste til EH, med de elever der ønsker at sejle og 

først her efter bliver der opkrævet kontingent.  

5. Orientering fra afdelinger og udvalg 

a. Inderhavnen, JC – havnen er blevet gjort klar. Bænke og borde er sat frem – vandet er 

blevet åbnet, der er underskrevet ny kontrakt med havnefogeden. Der er kommet nyt gulv i 

karantænehuset. Broerne er blevet vasket, med en ny indkøbt roterende kost. Der er blevet 

sat fliser op i Karantænehuset, samt hele huset er malet – alle disse opgaver er lavet som 

pligtarbejde. 

b. Kanalhavnen, RN – Issikringen er taget op, der er lavet lidt små ting i klubhuset, ellers stille 

og roligt. 

c. Yderhavnen, JP – issikringen er taget op, der skal skiftes en ledning som blev skadet ved 

højvandet. Den store renovering af el systemet er udskudt, da broerne snart trænger til en 

større renovering. Der er mange bolde i luften, da der er en del ender der skal nå sammen. 

JP har afholdt møde med vinterbaderne, hvor det kom frem at den el-stander som 

vinterbaderne bruger strøm fra, ikke er stor nok, men også her venter man og ser tiden an – 

for at se hvordan hele situationen udvikler sig i forhold til Næstved Havn. 

d. Jolleafdelingen, RM – de nye både er ankommet. Der er fuld sving i byggeriet af de nye 

flydebroer. Der har været afholdt et bestyrelsesmøde – hvor der bl.a. blev besluttet at 

afholde åbent hus lørdag d. 6 Maj – 2017. Der bliver også afholdt aktive feriedage i løbet af 

sommeren. Ang. salget af Gummibåden, er dette salg blevet annulleret.  

e. Kran- og beddingspladsudvalg (Rene), RN – der har været lavet ekstraordinær service på 

kranen, da der var nogle relæer der ikke kunne skabe kontakt. De har fået noget kontakt 

fedt – så det virker igen. Der har været afholdt bestyrelsesmøde – der bliver sat knager op 

til kranførernes kedeldragter og hjelme.   



f. Sejlerskolen (Jack), Stig er blevet styrmand for sejlerskolen – der har været indkaldt til 

klargøring af bådene. JP er blevet oplyst at instruktørerne forventer at søsætte begge både. 

g. Svømmeudvalg (Rasmus), intet nyt 

h. Kapsejladsudvalg (Jan), JC - Der er kommet tilmelding til kapsejladser på vores hjemmeside. 

EH er blevet spurgt til nye kæder på kapsejladsmærkerne – men da dette ikke er budgetsat 

skal dette gå via HB. Der snakkes om, at der bør være en pengekasse, hvor bl.a. 

kapsejladsgebyrer og lign. er gået i – dette undersøger JC 

i. Aktivitetsudvalg (Nils), intet nyt 

6. Status på - og behandling af igangværende sager 

a. 50 ledige pladser – hvad kan vi gøre for at ændre det faldende medlemstal? (Torben), TSN 

og NJ har undersøgt nogle muligheder for hvordan vi kan løse dette problem. En ting kunne 

være, at der blev arbejdet lidt med den måde vi opkræver andelsindskud. Kunne dette evt. 

løses med et års prøvetid inden der skal betales andelsindskud. En prøve periode kunne 

også være en mulighed. TSN opfordre hvert HB medlem at gå hjem og tænke ud af boksen, 

og komme med ideer til hvordan vi kan løse problemet.  

b. Vilkår på Ydernæs (Torben), TSN – der er kommet svar fra statsforvaltningen, og NH og NK 

har fået medhold – så deres mageskifte er godkendt. NH vil medtage på deres næste 

bestyrelsesmøde, at 1. NSK gerne vil købe vores jord eller 2. NSK vil gerne have forlænget 

vores lejekontrakt. Så nu afventer vi NH’s svar.  

c. Parkeringsforhold i Karrebæksminde (Torben), TSN oplyser, at NH har valgt at trække 

forslaget om timebetalingen tilbage – men de fastholder stadig, at der skal være regler for 

hvor længe man må holde på de forskellige parkeringsarealer i Karrebæksminde som skal 

reguleres med skilte. Dette løser ikke NSK’s problem med parkering i forbindelse med 

weekendture osv. Som kræver parkering i mere end 24 timer. Der bliver snakket om, 

hvordan dette kan løses – en mulighed kunne være at leje yderligere jord. Det er aftalt MED 

NH, at NH kontakter NSK for at indgå en endelig aftale om parkeringsforholdende i 

Karrebæksminde. 

d. Udvikling af sponsorkoncept, samt indhentning af sponsorater (Jack), JP – har snakket med 

NH om at give et sponsorat – der skulle sendes et forslag ind til bestyrelsen, som de så kan 

tage stilling til. Sydbank vil gerne have noget for deres penge, en sejltur i bådene og eller 

navn på vores hjemmeside. Dette kan umiddelbart ikke lade sig gøre NSK ikke acceptere 

erhvervssejlads. JP tager kontakt til Sydbank og oplyser at deres skilte bliver fjernet fra 

bådene.  

e. Markedsføring (Rasmus), RM skal bruge et betalingskort, for at kunne oprette en reklame 

side. TSN opfordre RM til at starte med at bruge det materiale vi i første omgang har på 

vores hjemmeside. TSN or RM aftaler at RM går i gang med at sætte noget sammen.  

f. Klubfest den 25/8 (Rene), intet nyt 

g. Færdiggørelse af masteskur (Rene), RN mastereolen bliver lavet færdig i løbet af sæsonen. 

h. Standersætning den 29/4 i IH (Jan), Der er annonceret på hjemmesiden 

7. Næste HB-møde den 25/4 2017 

8. Evt., JP har haft kontakt til skiltemanden – men skiltet er kommet endnu, derfor er det ikke sat op 

endnu.  

 

Referent Søren Svarrer 

 

 


