
HB-møde den 6. marts 2018 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus 

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

Svarrer 

Afbud: Jesper Johansen, Nils Johnsen 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 5. februar 2018, Godkendt 

3. Orientering fra formanden, TSN har modtaget en mail fra Karrebæksminde erhvervsforening, ang. 

mulige aktiviteter i Karrebæksminde. TSN sender et høringssvar. 

4. Orientering fra hovedkassereren, EH – har langt om længe modtaget det skyldige beløb fra et 

medlem som i længere tid ikke har betalt for sin båd på beddingspladsen. Der er sendt 

opkrævninger ud til klubkontingenter – det kører planmæssigt. EH har planlagt med Ejvind at der 

bliver udsendt opkrævninger i løbet af næste uge for sommerpladsleje i Inder og Yderhavnen. EH der 

kommer en ny lov omkring persondata, Dansk Sejlunion har udarbejdet en ”oversættelse” med en 

vejledning for hvordan sejlklubberne skal forholde sig. I NSK har vi ikke nogle personfølsomme data 

på vores medlemmer. NSK skal dog dokumentere hvilke oplysninger vi har, og hvor de ligger 

tilgængelige henne. EH har udarbejdet et dokument hvor disse oplysninger fremgår. Der er ikke sket 

så meget på regnskabsområdet – der er blevet overført penge til JA. EH har endnu ikke opkrævet 

kontingenter for JA og Sejlerskolen, dette sker planmæssigt først når sæsonen nærmer sig.  

5. Orientering fra  

a. Inderhavnen, JC det går godt, der er ikke sket så meget, der bliver lavet nogle undersøgelser 

på agterpælene, da der er mistanke om tæring – der skal laves en form for belastning med 

en vægt, for at undersøge, hvor meget styrke der er i pælene, så de opfylder kravene fra 

forsikringen. JC har haft kontakt til FLID, som kunne oplyse at der findes forskellige typer rør 

da nogle har solgt casingrør som værende borerør og disse er ikke lige så stærke. TSN tager 

kontakt til forsikringen for at få oplyst belastningskravet til pælene. Der er styr på 

havnefogeden, med henblik på at forlænge hans periode med 4 uger. Der er klargøring af 

havnen sidst i marts. 

b. Yderhavnen, JP der bliver inviteret til bestyrelsesmøde i nærmeste fremtid. Issikringen skal 

snart op, da havnen snart åbner. Der skal sættes nyt hegn op, men der er stadig et 

spørgsmål ang. placeringen af vinterbadernes hus som angiveligt står for tæt på skel. Der er 

modtaget pris på rengøring og det ser rimeligt ud. JP mener det skal undersøges om det 

stadig har interesse at udleje toiletter til vinterbaderne. 

c. Kanalhavnen, RN – der er ikke de store ting på programmet, der er sat censorer op til lyset i 

masteskuret – så lyset tænder og slukker selv nu. Der bliver monteret en opvaskemaskine i 

klubhuset, en industrimaskine, der er afsat 40.000 kr. til det. JP vil undersøge nogle priser. 

d. Jolleafdelingen, TSN oplyser at JA søger byggetilladelse til opsætning af en container, som 

skal stå ved sejlskuret.  

e. Kran- og beddingspladsudvalget, RN- der er et ønske fra kranførerne, de vil gerne have 

flere strømstik på vinterpladsen. RN foreslår, at der lejes et antal byggestrøms-standere 

samt kabler i den nødvendige periode, omkring fem uger, for at imødekomme ønsket. Det 

vil være en væsentlig billigere måde at løse problemet på, da vi indenfor nær fremtid skal 

udvide pladsen.   

f. Aktivitetsudvalget, Nils er ikke til stede  

g. Sejlerskolen, JP skal til møde med Jens som er ansvarlig for sejlerskolen. Der er modtaget et 

sponsorat på 50.000 kr. til nye sejl fra kulturudvalget. 



h. Kapsejladsudvalget, JC – de er i gang 

i. Svømmeudvalget, intet nyt 

6. Status på igangværende opgaver 

a. Udviklingen på Ydernæs, TSN erhvervsforeningen inviterede til et møde med 

fremtidsvisionerne for Næstved havn – der var mange holdninger både for og imod en 

erhvervshavn i Næstved. Der var en snak omkring terrorhegnet – som det ser ud nu vil 

hegnet omkring midtermolen blive fjernet. Siloerne på midtermolen er i dårlig stand og skal 

formentlig rives ned.  

TSN har efterfølgende afholdt møde med formanden for Næstved Havn med henblik på at 

sikre en overgang ift. tidligere indgåede aftaler mellem Næstved Havn og NSK om Ydernæs. 

På samme møde deltog også repræsentanter fra Bådhuslauget. Næstved havn ser stadig 

gerne at Bådhusene bliver en del af NSK. TSN har igennem hele forløbet ang. Bådhusene – 

redegjort, at NSK meget gerne vil samarbejde om en realisering af bådhusene men, at NSK 

ikke selv kan se, hvor en sådan løsning kan realiseret indenfor NSK’s organisering og 

vedtægter. Der planlægges nyt møde med Næstved Havn, NSK og bådhuslauget for at 

genoptage div. drøftelser.     

b. Vild Med Vand den 9. juni 2018, herunder hvordan kommer man i gang som sejler? 

ansvarlig TSN, Der er møde torsdag d. 8 marts 2018 i kanalhavnens klubhus, TSN har også 

taget kontakt til Næstved kommune, men kommunen er ikke umiddelbart interesseret i at 

være en del af ”Havnens Dag” den 9. juni 2018. TSN har også taget kontakt til ”Grejbanken” 

som gerne vil deltage. JC vil tage kontakt til Thomas og Anders for at høre om de kunne 

have interesse i at deltage med deres grej. 

c. Tovholder for Fjordens Dag den 5. maj 2018, ansvarlig TSN, Der har været afholdt møde i 

kanalhavnens klubhus – JA var fint repræsenteret og greb stafetten ift. at JA er den primære 

del i NSK som vises frem den 5. maj. Næstved Kommune støtter projektet både økonomisk 

og praktisk.  

d. Konsekvensændring/rettelse af vedtægterne pba. HGF beslutningen om at ændre §7, samt 

ændring af forretningsorden, ansvarlig TSN, TSN har rettet vedtægterne 

e. Ny hjemmeside, ansvarlig TSN, TSN – Sten har lovet at sende data til Klubmodul, Klubmodul 

vil så lave et bud på en hjemmeside. Klubmodul mangler at levere som aftalt. TSN følger op.    

f. Standersætning den 8. april 2018. TSN har ikke mulighed for at være til stede. Hvem holder 

talen mm.?, TSN og JC er ikke hjemme, så TSN tager kontakt til NJ 

7. Næste HB-møde er aftalt til afholdelse den 3. april 2018  

8. Evt., intet 

  

 

Referent Søren Svarrer 

 

 


