
 

 HB-møde den 29. august 2017 i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00 

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Jan Christoffersen, Erik Hansen, Jack Pedersen, Søren Svarrer 

Afbud: René Nielsen, Rasmus Miles, Nils Jonsen 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 30. maj 2017, Godkendt 

3. Præsentation af ”Vild med vand” v/Lone Buchardt, Efter præsentationen, beslutter HB, at arbejde 

videre på at danne en arbejdsgruppe.  

4. Orientering fra formanden, TSN – Der er kommet styr på parkeringsforholdene i Karrebæksminde, 

da Næstved havn har trukket deres betalingskrav tilbage. Det har været en fornøjelse at komme 

rundt i klubbens havne, der var liv og god stemning. Der har lige været afholdt medlemsfest, og det 

var en hyggelig aften.     

5. Orientering fra hovedkassereren, EH der mangler stadig 15 medlemmer i at vi når budgettet, dog er 

der lige kommet 6 nye medlemmer – men ellers ser det rigtig godt ud. Det eneste sted hvor 

budgettet er overskredet er i forbindelse med vores hjemmeside – EH mener at vi bør overveje hvad 

vi får fra pengene. Det ser rigtig godt ud på Kran og beddingspladsen, der bliver generet et rigtig 

godt overskud i år – dog har vi stadig et likviditetsproblem, det grundet indkøb af 10 nye stativer 

sidste år. Overskuddet lige nu kommer til at ligge på ca. 100.000 kr. og det er rigtig godt. Der bliver i 

den forbindelse besluttet, at det tilbud som er blevet indhentet fra Kjeld tidligere på året (på ca. 

8000 kr.) til forbedring af arealet på beddingspladsen godt kan udføres. Sejlerskolen er bag ud med 

elever, der mangler 3 elever i forhold til det budgetteret. Der er kommet et sponsorat fra Næstved 

Havn, som gør at der er et lille overskud på ca. 4000 kr.      

6. Orientering fra afdelinger og udvalg 

a. Inderhavnen, JC det har været et godt forår og en god sommer – Havnefogeden har afholdt 

3 fælles grill arrangementer i år – Antallet af gæstesejlere har været lidt sløvt i starten af 

sommeren, men er blevet indhentet sommeren over. Der er lavet ny grillplads, hvor der er 

indkøbt nye borde og bænke. Havnefogeden stopper for i år, og det skal undersøges om han 

vil forsætte til næste år. Der skulle være afholdt møde med Kajak og kano folkene, omkring 

kloakering, toilet og lign. men det er ikke sket endnu. TSN har haft kontakt med kommunen 

ang. arealtilskud i forbindelse med autocamperpladser, hvor der er tvivl om antallet af 

pladser. 

b. Kanalhavnen, René ikke til stede 

c. Yderhavnen, JP Der var en udfordring, hvor vi startede uden rengøring og uden havnefoged 

– der er blevet indgået aftale med et rengøringsfirma, og der er indkøbt automat fra BEAS 

som er leaset, og som sidst kan købes for et symbolsk beløb. Der har været rigtig mange 

besøgende i år, så det har været et rigtig godt år. Der har været manglende opbakning 

vedr. pligtarbejde – så der mangler stadig lys. Opfølgning vedrørende Næstved Havn og leje 

af bro. Sagen ligger hos NH, der skulle drøfte om Yderhavnen kan købe/lease den nye bro af 

Næstved Havn. Der er fokus på at der skal indgås en aftale med Næstved Havn om brug af 

arealer og lign. Der har været en dialog med vinterbaderne, da de skulle bruge en større 

sikring i el-skabet pga. ny sauna – men det skulle lige undersøges først, så nu er forbruget 

overgået til Næstved havn.  

d. Jolleafdelingen, SS der har været godt liv på ydernæs sommeren over, og der er kommet 

styr på joller og arealer. 



e. Kran- og beddingspladsudvalg (Rene), René ikke til stede 

f. Sejlerskolen (Jack), Der har været lidt udfordringer med at følge reglerne, men der er også 

pres på de få folk som står for det. – der skal arbejdes lidt mod, at der kun bliver søsat både 

svarene til antallet af medlemmer.  

g. Svømmeudvalg (Rasmus), Rasmus ikke til stede 

h. Kapsejladsudvalg (Jan), JC – der har ikke været så meget dialog med Flemming, men det 

kører stille og roligt.  

i. Aktivitetsudvalg (Nils), Nils ikke til stede  

7. Status på - og behandling af igangværende sager 

a. Tiltag til imødegåelse af faldende medlemstal? (Torben) 

b. Vilkår på Ydernæs (Torben), TSN d. 6 september kl. 16.00 bliver der afholdt møde med 

Næstved Havn om forlængelse af vores lejekontrakt af arealet. Der skal også tales om 

hvordan pladsen bliver fordelt parterne i mellem – Næstved Havn vil gerne samarbejde med 

NSK om at få det bedst mulige ud af arealet.  

c. Status på sponsorater (Jack), JP – der har været lidt udfordringer ang. regler – Næstved 

Havn har sponsoreret, et medlem fra sejlerskolen har søgt om tilskud til nye sejl, men der er 

intet svar endnu. 

d. Markedsføring (Rasmus), Rasmus ikke til Stede 

8. Næste HB-møde den 3/10 2017 

9. Evt. 

 


