
HB-møde den 26. marts 2019 i Kanalhavnens klubhus 

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, René Nielsen, Jack Pedersen, Søren Svarrer, Erik Hansen,   
Jesper Johansen, Jan Christoffersen 

Afbud: Nils Johnsen – Suppleant Kim Svare 

 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. februar 2019, Godkendt 
3. Orientering fra formanden, TSN – har afholdt møde med borgmesteren, dette bliver omtalt i pkt. 

6.c. 
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – har modtaget en henvendelse fra inderhavnen vedr. et 

medlem som ikke har betalt sit andelsindskud og havneleje, dette medlem ønskes slettet – et enigt 
HB stemmer for at medlemmet slettes. EH sender et anbefalet brev til vedkommende hvor han 
informere om ovenstående beslutning. EH – ang. krankassen er der et likviditetsproblem, EH har 
regnet lidt på det og mener at krankassen får behov for 70.000 kr. fra hovedkassen til omkring 1. 
juli hvor momsen fra køb af stativer bliver refunderet fra SKAT – dette godkender HB. TSN fortæller 
at der stadig mangler svar fra FIRST ang. erstatning af kran åg – der har samtidig været lidt roderi i 
deres opkrævninger samt i deres policer for bla. jolleafdelingen – så TSN har endnu en gang taget 
kontakt til FIRST via Niels, for at få en afklaring. Kim Svare foreslår at der tages kontakt til Dansk 
Sejlunion for at få lidt hjælp der fra, René mener at der skal tages kontakt til øverste chef hos FIRST. 
Det besluttes at afvente svar fra Niels inden der fortages yderligere.  

5. Orientering fra afdelinger og udvalg: 
i. Inderhavnen. Standersætning 28 april 2019, Nils Johnsen vil blive spurgt, hvis ikke 

NJ kan, tager JC sig af det, da TSN ikke har mulighed for det. JC kunne godt bruge 
hjælp fra TSN til at tage kontakt til Næstved Havn, nu hvor de alligevel har uddyber 
i fjorden, da der er behov for uddybning imellem bro 2 og 3. Der er gravet ny 
vandledning ned, samt ny ledning til den fremtidige pumpestation. Der er 
søsætning lørdag d. 13 april, når søsætningen er overstået bliver der sat nye 
brædder på bro 3, når masterne er sat på, bliver brædderne ved mastekranen også 
udskiftet. Der er konstateret svind i sandet under belægningen ved mastekranen, 
som formentlig er et resultat af højvandet. Dette bliver også udbedret. 
Havnefogeden Per starter d. 1 april - Karantænehuset er tæt på at være færdigt – 
det bliver ikke hvidt, da kommunen gerne vil have det tilbage til den oprindelige 
farve. Der er knækket 3 pæle i forbindelse med træktesten. 

ii. Yderhavnen, JP - Der bliver afholdt arbejdsdag lørdag d. 30 marts hvor bl.a. Is 
sikringen bliver fjernet. Lørdag d. 6 april bliver der arbejdsdag igen, hvor der skal 
sættes hegn op igen samt etableres grillplads. 

iii. Kanalhavnen, RN – der bliver afholdt arbejdsdag lørdag d. 30 marts, der er blevet 
udlånt et grønt areal ved Kanalhavnen i forbindelse med mærk fjorden. 

iv. Jolleafdelingen, Der er blevet repareret bro (den landfaste bro som forsvandt under 
højvandet), der bliver afholdt møde med Henrik Tang fra Dansk Sejlunion, der er 
blevet lavet ansvarsfordeling på bådene. 

v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene, Kranen er blevet serviceret – Det nye Kran 
åg er ikke modtaget endnu, Kim Svare har været i kontakt med smeden som skal 
ordne det, men mangler endelig svar. Kim opfordrer til at der bliver fundet nye/flere 
kranfører. Kim Svare der er intet nyt fra Beredskabsstyrelsen, da de mangler at få 



synet deres vogn. Kim skal give kontaktoplysningerne til TSN som vil tage den 
efterfølgende kontakt. Kim Svare opfordre til at der bliver skaffet hårdt træ til 
opklodsning af bådene – RN påtager sig opgaven. 

vi. Aktivitetsudvalget, Nils – (ikke til stede), Kim Svare var tovholder på et foredrag 
som gik rigtig fint, så han har blod på tanden til nye mulige foredrag. 

vii. Sejlerskolen, Jack, JP – der har været afholdt møde med Frank og Jens, det virker 
positivt.  

viii. Kapsejladsudvalget, Jan, JC -  der sker ikke så meget endnu   
ix. Svømmeudvalget, Jesper, JJ – der har ikke været noget 

6. Status på igangværende sager:  
a. Vild Med Vand/åbent hus, Torben er tovholder, Søren Svarrer, Jack Pedersen som 

hjælpere, TSN – der har været lidt dialog fra ”fonden”, men der sker ikke så meget – TSN 
satser på at NSK stadig holder åbent hus uanset hvad der sker med ”fonden”. 

b. Anskaffelse af rambuk. Ansvarlig Jan, JC – Der ligger en rambuk hos fiskerne, men den er 
ikke høj nok – det er Nils der har haft kontakt med dem, så han kender detaljerne.  

c. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det 
praktiske, TSN har haft kontakt med Jesper Møller ang. skiltning ved vores kranplads – men 
TSN mangler stadig svar fra Næstved Havn. TSN har været til møde med borgmesteren og 
Kristian fra Næstved Havn – med en dagsorden ang. vores udvidelse af beddingspladsen. 
Mødet tog en anden drejning end TSN havde forventet. Den løsning som NSK i første 
omgang havde fået anvist af Næstved Havn – er ikke længere en mulighed. Mødet viste at 
der er behov for at gentænke forskellige muligheder for løsning. Status på mødet med 
borgmesteren blev, at Kristan skal fremskaffe en skitse fra efteråret 2017 – som afspejler et 
resultat og konsensus mellem havnen og de involverede foreninger inkl. Sejlskolen – om 
arealfordelingen på Ydernæs. Havnen er initiativtager til næste skridt. TSN gav tydeligt 
udtryk for en bekymring om, hvorvidt en udvidelse kunne realiseres i 2019 når nu der skal 
findes en ny løsning. Borgmesteren tilkendegav at alle var positive for at hjælpe klubben til 
at få udvidelsen klar i år.  

7. Næste HB-møde den 30. april 2019 kl. 19 
8. Evt., Intet 

 
Referent: Søren Svarrer 

 

 

 

 


