
HB-møde den 9. januar 2018, kl. 19.00 i KH’s klubhus 

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Jan Christoffersen, Søren Svarrer, Jesper Johansen, René 

Nielsen, Jack Pedersen, På vegne af Nils Jonsen - Søren Jakobsen 

Afbud: Nils Jonsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt  

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 5. december 2017, Godkendt 

3. Orientering fra formanden, herunder godkendelse af beretningen til HGF, samt sidste tjek af 

forberedelserne til HGF, TSN, fremlægger beretningen – denne godkendes af HB. TSN orienterer om 

en fremsendt mail fra FLID, som omhandler ophævelse af strandfredningslinjer. TSN har 

efterfølgende haft kontakt med Næstved kommune – Næstved Kommune oplyser, at når der er en 

lokalplan for området, er det den der er gældende. TSN har søgt kommunen om tilladelse til at 

opstille en af de 40’fods containere som står på vinterpladsen, sådan at den kan opstilles ved 

Jolleafdelingens klubhus på indersiden. Der har været afholdt nytårskur – der var fuldt hus, og rigtig 

god stemning. Inderhavnen stod for dette fine arrangement, hvor der var indkøbt kransekage og 

champagne. TSN gennemgår planen for HGF, der skal holdes møde med dirigenten torsdag d. 18 kl. 

17.00 – JA vil gerne stå for salg af øl/vand/kaffe og kage. TSN har haft kontakt til de fem 

nominerede medlemmer til årets klubkammerat.  

4. Orientering fra hovedkassereren, herunder endelig godkendelse af budget 2018 og div. 

priser/kontingenter, EH fremlægger budgetter for 2018 for HB, Kran og beddingsplads samt 

sejlerskolen. Budgetterne godkendes. EH har taget kontakt til FLID omkring håndteringen af det 

medlem som skylder NSK penge – EH har sendt rykkere ud til de medlemmer som skylder NSK. Til 

det medlem som endnu ikke har betalt, har EH fremsendt en mail med endnu et krav. EH 

fremlægger priserne for 2018.  

5. Gennemgang af modtaget post vedr. kandidater til formandsposten, ikke modtaget noget  

6. Gennemgang af modtaget post vedr. kandidater til hovedkassererposten, ikke modtaget noget 

7. Gennemgang af modtaget post vedr. forslag til HGF, Der er modtaget et forslag fra Frank Nielsen 

omkring ændring af §6 i vores vedtægter – HB snakker om konsekvensen af forslaget. Frank Nielsen 

har endvidere fremsendt et forslag til ændring af §7 – HB vil anbefale at der stemmes for dette 

forslag. 

8. Gennemgang af 3 forslag fra HB (fremsendes af Erik), EH gennemgår forslaget, der skal gøre det 

mere overskueligt at beregne prisen på vinterpladsen. HB beslutter at foreslå, at det 30% tillæg, 

som hidtil har været opkrævet for ikke andelshavere, fjernes.  

9. Behandling af sag fra Kjeld/kranfolkene (vedhæftet), TSN har modtaget en skrivelse fra Kranfolkene 

hvor de forslår at de kan få fri serviceløft af egen båd – HB snakker om konsekvensen af oplægget – 

HB giver TSN, RN og EH mandat til at forhandle med kranfolkene. 

10. Næste HB-møde (konstituerende) den 5. februar 2018 kl. 19.00 

11. Evt., JC – ang. FLID møde som afholdes 30/1-2018 i kanalhavnens klubhus for bestyrelser i 

sydstævnekredsen, hvordan foregår tilmeldingen – står man selv for det? TSN, det gør man som det 

passer. 

 

Referent: Søren Svarrer 

 


