
Referat fra HB-møde den 9. oktober 2018 i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00 

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Jan Christoffersen, René Nielsen, Jesper Johansen, Jack 

Pedersen, Søren Svarrer, Erik Hansen,  

Afbud: Nils Jonsen 

På vegne af Nils Jonsen, Søren Jacobsen 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 11. september 2018, Godkendt 

3. Tidligere godkendelse føres til referat vedr. brug af Kanalhavnen i vinteren 2018/2019 for bådejere 

uden andelsbevis, Det blev godkendt via mailkorrespondance af HB 

4. Orientering fra formanden. Hvem tager sig af opgaven ift. vintersvømning? Julegløgg?, TSN – Stefan 

Jensen har meldt sig ud af svømmeudvalget, Jesper Møller Petersen har overtaget efter Stefan. TSN 

vil gerne have detaljerne på plads ang. julegløgg søndag d. 2 december – RN tager kontakt til Svend 

Haagensen. TSN har modtaget et forslag fra Nils Jonsen, TSN spørger til om det er et emne som HB 

skal foreligge HGF eller om NJ selv skal foreligge det HGF. HB’s holdning er at NJ selv må fremsætte 

det for HGF.  

5. Orientering fra hovedkassereren, EH – Kranregnskabet er tæt på at være gjort op. Der er et 

overskud på 65.000 kr.  Der er et overskud på 6.000 i sejlerskolen mod et forventet underskud på 

5.000 kr. Hovedregnskabet er ikke gjort op endnu – Der er en nærmest kaotisk tilstand på 

beddingspladsen, da det er ved at gå op for folk at Arild ikke længere tager både op. Det har givet 

et øget pres på vores beddingsplads. Der er mange som stadig kontakter NSK for at høre om en 

mulig plads på vinter pladsen. Vores postboks er opsagt, så den slutter d. 4/11-2018. På næste HB-

møde forventer EH at have Regnskabet med, så vi kan se på budgettet for 2019 

6. Orientering fra  

a. Inderhavnen, JC – Karantænehuset er ved at blive ordnet udvendigt – d. 21 oktober er der 

optagning i Karrebæksminde – der kommer 2-4 flere både på pladsen selvom holdningen 

har været, at der ikke skulle stå flere. Alle pæle er blevet testet med 300 kg. Der er en pæl 

mere der er knækket trods det at den er testet. JP spørg til om der ligger noget på skrift om 

dette krav – derfor føres det til referat at der via en dialog med forsikringen og FLID har 

tegnet sig et billede af, at en påvirkning på 300kg. er en rimelige belastningstest. Der skal 

føres logbog som dokumentation for gennemført test. Den 6/11 er der generalforsamling, 

10/11 bliver der lavet vinterklargøring af broerne. Bestyrelsen har besluttet at der bliver 

skiftet til Shell GTL-Fuel, da det forurener mindre. 

b. Yderhavnen. Dato for GF? JP - Generalforsamling bliver 20/11. Den 17/11 bliver der lagt 

issikring ud, der har været 989 overnatninger i sommer. Så det har været en god sæson. På 

næste HB-møde ønsker JP at der bliver talt om frihavnsordningen, som yderhavnen ikke 

ønsker at deltage i. JP - Yderhavnen arbejder på oplægget fra havnen om køb af broen 

mod kanalen. 

c. Kanalhavnen, RN – GF er d. 15/11-2018. Der er indkøbt 4 nye lånecykler, Loftrummene – 

ved venteliste er det kanalhavnens egne medlemmer der har fortrinsret. Det blev hurtigt 

besluttet at det var ok at der lå både i havnen uden andelsbevis – dog har dette medført at 

der har ligget både fra Søfronten, som har ligget og ventet en måned – de burde kunne 

ligge i egen havn. RN opfordrer til at der tages kontakt til pladsmanden Leif, inden man 

ligger sig ind. Det står tydeligt i vores vedtægter at der skal tages kontakt til en 

havnemyndighed.   



d. Jolleafdelingen. Dato for GF? HB’s forhåndsgodkendelse af budget 2019? JJ – Der afholdes 

GF d. 21/11-2018 kl. 19.00 – Der er stadig godt styr på afdelingen. Der er styr på grej, der er 

styr på trænere og der er mange unge. JA har haft besøg af en mand fra Præstø, hvor de 

har rigtig stor succes med SUP-board – JA vil gerne indkøbe nogle SUP’s for midler fra fonde 

– et sæt koster ca. 5.000 kr. – JA spørg til om de kan ”låne” 30.000 kr. som en garanti, hvis 

de ikke opnår det fulde beløb fra fonde. HB beslutter at der godt kan stilles denne 

lånegaranti på 30.000 kr. til indkøb af SUP-board. JJ – fremlægger budgettet, hvor der 

stadig forventes et tilskud på 110.000 kr. fra hovedklubben. Der er balance i budgettet, og 

det ser fornuftigt ud. Tilskuddet er afhængigt af HGF´s holdning – men HB bakker op om 

det. 

e. Kran- og beddingspladsudvalget (Rene), RN – Kranfolkene har helt styr på håndteringen af 

de mange både som skal op, Kjeld står for organiseringen af pladsen, og man prøver at 

hjælpe så mange som muligt, selv om det bliver trangt mellem bådene – vinter pladsen er 

ordnet, den er blevet planeret. De ”døde” både er sat tæt sammen i et hjørne. Pladsen 

omkring kranen bliver mærket op, så det er tydeligt hvor man må opholde sig. TSN har 

taget kontakt til Næstved Havn, ang. lejeaftale for det område som NSK ønsker at udvide 

beddingspladsen med. Næstved Havn må ikke sige ja til en lejeaftale som strækker sig over 

5 år – uden at byrådet har været med ind over. Jesper Møller Petersen havde kontaktet TSN 

ang. bekendtgørelse for brug af specialkøretøjer på havne og terminalområder – TSN har 

rettet henvendelse til Næstved Politi, mhp. at få anvist og hjælp til at sikre at gældende 

regler overholdes for trafik med både på tværs af offentlig vej, men TSN har ikke hørt noget 

endnu. – har også undersøgt hvilke regler der er for opbevaring af bådene – men der er ikke 

nogle særlige krav. Der er ankommet et nyt 20 tons kran åg d.d. men det er ikke blevet helt 

som bestilt, det bliver bragt i orden. Men nu må vi bruge det og så kommer leverandøren  

og bringer det i orden i forhold til aftalte. TSN udtrykker stor tak til de personer som har 

bidraget til at det kunne lykkes at få fundet frem til ågtypen samt, at få taget en hurtig 

beslutning  – RN spørg til det åg som er brudt sammen. TSN svarer at lige nu ligger sagen 

hos FIRST advokat, FIRST har udbetalt fuld erstatning til den skadelidte, og skal føre sagen 

videre mod producenten. 

f. Aktivitetsudvalget (Nils), Nils er ikke til stede 

g. Sejlerskolen (Jack), JP har ikke haft kontakt til Jens – JP forsøger at tage kontakt til Jens ift. 

af få evalueret sæsonen. 

h. Kapsejladsudvalget (Jan), Intet nyt 

i. Svømmeudvalget (Jesper), Jesper Møller Petersen har styr på det. 

7. Status på igangværende opgaver 

a. Standernedtagning den 28/10 kl. 14.00 i Kanalhavnen. Rene er stand in for TSN, RN har 

overtaget for TSN  

b. Udviklingen på Ydernæs, ansvarlig TSN, Se i pkt. 6.e. 

c. Køb af Ramslag, ansvarlig Jan – JC har haft kontakt med Kolding havn, som har købt deres 

hos erhvervsstyrrelsen -  men man kan umiddelbart ikke købes et magen til, da denne er 

specialfremstillet. En mulighed kan være selv at få en bygget hos en smed, men den skal så 

godkendes. Nils Jonsen har haft kontaktet JC, med oplysning om at Næstved Havn har et 

ramslag, men det kan ikke bruges til vores pæle. Jan arbejder videre med en løsning. 

d. Udarbejdelse af oplæg til udvidelse med 3000 m2 til Beddingspladsen, ansvarlig Jan og 

Rene.  Opgaven er fortsat, at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag til brug for HGF. 



e. Forslag om at ændre §6 i hovedvedtægten, EH mener det giver mulig støj som det står i dag 

– HB gennemgår vedtægten, og snakker for og imod, det bliver besluttet at det skal 

gennemtænkes og tages op igen inden HGF. 

8. Næste HB-møde, 13 november 2018 kl. 19.00 i kanalhavnens klubhus 

9. Evt., TSN – mener at NSK i fremtiden skal kunne tilbyde tømning af holdingtanke, da der er et øget 

behov for dette. JC har undersøgt forskellige muligheder for inderhavnen – men der er ikke den 

nødvendige kloak til det. TSN mener at det kunne være et indsatsområde i 2019, så vi har en løsning 

i 2020.  

 

Referent: Søren Svarrer 

 

 

  

 

 


