
HB-møde den 26. februar 2019 i Kanalhavnens klubhus 

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Nils Johnsen, Erik Hansen, René Nielsen, Jack Pedersen, Søren 
Svarrer, Jesper Johansen, Jan Christoffersen, Kim Svare, Kenneth Steen 

Kenneth Steen er inviteret inden mødet, for at komme og fortælle hvor godt det går i jolleafdelingen – 
Kenneth fortæller at der er rigtig mange gode kræfter i afdelingen, Kenneth fortæller at JA har en sæson 
ligesom i tivoli, hvor sommeren er højtiden – Så sommeren går med at sejle, foråret bliver brugt til at 
planlægge hvordan sæsonen skal blive. Der opleves mange glade individer som hver i sær kommer for at få 
lidt ”luft” både børn, unge og voksne. Der er to ”motorer” som driver jolleafdelingen, hvor den ene er 
glæden og den anden er ”arbejdsgruppen”. Kenneth fortæller også at det er vigtigt at der sker nye tiltag, for 
”den som ikke vokser, dør lidt”.  Der skal være et tilpas udbud af ”varer” så de ”kunder” som kommer har 
noget vælge imellem. Dermed ikke sagt, at hvis der er 20 ”varer” så er der også 20 ”kunder” – De første år 
er blevet brugt på at få udstyret op på et brugbart plan, først herefter blev der mere fokus på at skaffe 
”kunder” til butikken. Fokus i denne sæson bliver windsurfing samt padleboard som trækplaster til de unge. 
De to Hobbiecats som klubben har, skal også sættes i stand og komme på vandet. Der er indkøbt 10 stk. 
Lazerjoller, med henblik på salg – med håb om at overskuddet giver 2 brugbare Lazerjoller til klubben.  

Her efter overgår vi til dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 29. januar 2019, Godkendt 
3. Orientering fra formanden, TSN – har modtaget en mail, hvor man kan indstille årets leder, TSN har 

indstillet Kenneth Steen 
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – der er sendt opkrævninger ud til klubkontingent, Kran kassen 

mangler midler grundet køb af stativer og nyt åg – så hvis der ikke kommer penge i kassen, bliver 
kran kassen nød til at låne lidt. En del af pengene ligger hos forsikringsselskabet, men disse er 
endnu ikke kommet til udbetaling. EH er lidt bekymret, da han syntes at tilgangen af nye 
medlemmer er meget lille.  

5. Orientering fra afdelinger og udvalg: 
i. Inderhavnen, JC – det er så småt ved at vågne op igen. Der var lige ved at tilgå en 

ekstra regning i forbindelse med nedgravning af vandledningen. Tidligere er der på 
et HB-møde aftalt at der skulle tilsluttes en slange til toiletpumpe i samme omgang, 
men kommunen mente, at der skulle stilles en separat spildevandsbrønd – dette 
blev dog annulleret da mængden af spildevand bliver meget lille. Der er 10-12 
ledige pladser, sidste år var det 36 så vi er ikke så bekymrede. En aftale med 
Havnefogeden er kommet på plads. 

ii. Yderhavnen, JP – alle pæle er træktestet. Issikringen bliver taget op d. 30/3 og 
klubhuset åbnes – den båd som har ligget i havnen er kommet i statstidende, og 
hvis der ikke kommer nogen henvendelse bliver den fjernet. Ang. den nye kaj som 
Næstved havn har anlagt, er man kommet frem til at man hellere leje end eje. 

iii. Kanalhavnen, RN, intet at berette 
iv. Jolleafdelingen, JJ mener at vi har fået en status fra Kenneth Steen. 
v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene, Det bedste tilbud er indtil videre det vi har 

modtaget fra Hollbøll. Først skal vi have en kontrakt fra kommunen/havnen. TSN 
var med til borgermødet som blev afholdt på Maglemølle, der var Carsten 
Rasmussen til stede med en workshop ang. Næstved Havn. Kim Svare har modtaget 
et oplæg fra beredskabsstyrelsen, som gerne vil gøre brug af vores kran hvis det kan 



lade sig gøre. TSN mener at en af udfordringerne er vores forsikring, men dem vil 
TSN gerne tage kontakt til. Kim Svare skal tage kontakt til beredskabsstyrelsen og 
undersøge hvor mange løft de forventer og hvad deres både koster osv. Kim Svare 
nævner at i forbindelse med de skader vi har haft, er de kran certifikater vi har, i 
orden, så der skal ikke være tvivl om det. 

vi. Aktivitetsudvalget, Nils, NJ på tirsdag d. 5/3 bliver der afholdt foredrag i 
Kanalhavnens klubhus. 

vii. Sejlerskolen, Jack, JP – der er lidt uklarhed om hvem der står med stafetten, så JP 
har indkaldt til møde for at få styr på tropperne. 

viii. Kapsejladsudvalget, Jan, JC – der er ikke så meget nyt – Lørdag d. 15/6 2019 
afholdes Smålandshavet rundt. Lørdag d. 31/8 2019 afholdes klubmesterskab  

ix. Svømmeudvalget, Jesper, intet nyt   
6. Status på igangværende sager:  

a. Vild Med Vand/åbent hus, Torben er tovholder, Søren Svarrer, Jack Pedersen som 
hjælpere, intet nyt 

b. Anskaffelse af rambuk. Ansvarlig Jan, Intet nyt 
c. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det 

praktiske, TSN det er gennemgået under pkt. 5.v. 
7. Næste HB-møde den 26. marts 2019 kl. 19 
8. Evt., EH har sendt en mail ud ang. aktivitetskalender på hjemmesiden, hvor han har oprettet de 

aktiviteter han kendte til. 

 

Referent: Søren Svarrer 

 

 


