
HB-møde den 30. april 2019 i Kanalhavnens klubhus 

Til Stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Jack Pedersen, Jesper Johansen, Søren Svarrer, Nils 
Johnsen, René Nielsen 

Afbud: Jan Christoffersen 

 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. marts 2019, Godkendt  
3. Orientering fra formanden, TSN – kommer under nedenstående punkter 
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – Der har været lavet bremser på ”trækkeren” på kran og 

beddingspladsen, det kostede 18.000 kr. så EH har brug for et likviditetstilskud på yderligere 20.000 
kr. til krankassen fra hovedkassen, dette bliver godkendt af HB. Kim Svare har gjort en stor indsats 
for at skaffe nye ”kunder” til beddingspladsen, sidste år havde vi ikke plads – nu har de henvendt sig 
igen, men EH mener at vi skal servicere vores egne medlemmer først inden vi med sikkerhed kan 
sige vi plads nok, det er der enighed om i HB. EH har modtaget en faktura fra Ejvind på 16.000 kr., 
ang. den trykslange som er gravet ned i forbindelse med den nye vandledning i inderhavnen i 
Karrebæksminde, EH mener ikke at det beløb har været godkendt på et tidligere HB-møde, så EH vil 
have HB’s accept på at betale denne faktura. Det besluttes at give denne accept. EH har modtaget 
et krav fra lokaltilskud, som skal bruge oplysninger på ledere og instruktører som klubben har haft 
de sidste 3 år. (2016,2017,2018) De giver klubben et tilskud på baggrund af antal og alder. EH – 
ventelisten på andelspladser er på 25, der er 2 som venter på plads – så det giver 23 ledige pladser. 
Ventetiden på udbetalingen af andelspladser har været ca. 8 måneder. EH har haft kontakt med 
forsikringsselskabet ang. faktura, EH har modtaget en ny police, som indeholder det udstyr som 
klubben har. Der er dog stadig et hængeparti ang. udbetaling af forsikringsskader. 

5. Orientering fra afdelinger og udvalg: 
i. Inderhavnen, NJ – var til stede ved standersætningen, der var en del deltagere, det 

gik fint. 
ii. Yderhavnen, JP – Der er startet op, der mangler lidt småting, men det kører 

iii. Kanalhavnen, RN, intet at bemærke 
iv. Jolleafdelingen, JJ, Vi er kommet på vandet, der var stor deltagelse i forbindelse 

med Fjordens dag. Der bliver meget snart indkøbt standup paddel board, og JJ har 
tilmeldt sig et instruktørkursus, så det er meget snart klar. TSN spørg til de joller 
som Jolleafdelingen indkøbte – JJ siger at der solgt nogle stykker, så regnskabet 
kører rundt. Der har været afholdt møde med Henrik Tang, som oplyste at mange 
der starter med standup paddel board, ender som jolle eller bådejere. EH spørg til 
medlemslister på aktive medlemmer i JA. JJ vil tage fat i Kenneth.   

v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene, RN – der efterhånden ved at være plads 
igen. Kanalhavnen har tidligere indkøbt støvsuger og slibemaskine, men RN oplever 
at de aftaler som der er lavet omkring brug af støvsuger og slibemaskine, ikke bliver 
overholdt. RN oplyser at hvis reglerne ikke kan følges, vil Kanalhavnen enten låse 
den inde, ellers er de villige til at sælge den til vinterpladsen. TSN mener ikke at det 
kan administreres, så løsningen må være at den bliver låst inde, selvom klubben har 
en politik om at indkøbt udstyr er til alle, uanset afdeling. JP oplever at der har 
været slebet rigtig mange både, og mange har ikke brugt støvsuger, hvilket har 
givet rigtig mange gener for andre brugere på pladsen. Det bør fremhæves ved 
hjælp af skilte, at alt slibearbejde skal forgå med støvsuger, hvilket også er et 



miljøkrav. JP – påtager sig opgaven med at undersøge gældende regler. JP spørg til 
hvilke regler der er for stativet når de 10 er gået – EH siger at hans opfattelse har 
været at når de 10 år er gået, så skal medlemmet ikke betale mere, men man har 
stadig brugsret på stativet. 

vi. Aktivitetsudvalget, Nils, NJ, der sker ikke så meget. TSN spørg til om NJ har hørt fra 
Svend, NJ har været i kontakt med Svend som påtænker at være aktiv med levering 
af musik i forbindelse med fælles grillarrangementer i Inderhavnen . 

vii. Sejlerskolen, Jack, JP – har haft kontakt med Frank, Frank har bedt om tilskud til 10 
nye redningsveste fra Tryg-fonden, Birger Nielsen har tilkendegivet at han gerne vil 
deltage som instruktør om onsdagen, men vil ikke deltage i klargøring af bådene. 
Der har været vist noget interesse for sejlerskolen. TSN, status er at den ene båd 
som Jens afleveret sidste år er i fin stand, den anden står og forfalder, hvis der ikke 
bliver taget hånd om den. JP mener at de både vi har, måske er lidt ”voldsomme” 
da det jo er sejlmaskiner, som er fede at sejle i, men minder ikke om de turbåde som 
mange måske ender med. Der snakkes om forskellige fremtidige løsninger. 
Beslutningen er at vi afventer hvordan Sejlerskolen kommer i gang i år og 
efterfølgende beslutter om der fortsat er basis for en sejlerskole og hvordan den i så 
fald skal se ud ift. udstyr mm.  

viii. Kapsejladsudvalget, Jan, Flemming har fremsendt dommerliste 
ix. Svømmeudvalget, Jesper, Slut for vinteren 

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

hjælpere, TSN – der er kommet lidt liv fra dem, TSN har bestilt det udstyr som der stilles til 
rådighed. Arrangementet skal foregå d. 25 maj – TSN forestiller sig at vi gør det som sidste 
gang, så JA må gerne deltage med lidt joller og hvis sejlerskolen er klar, må de også gerne 
støtte op. TSN, SS og JP aftaler at mødes om den videre planlægning. 

b. Anskaffelse af rambuk. Ansvarlig Jan, TSN har hørt fra Jan, at der er en til salg i 
Vordingborg, som Poul Elvig bl.a. tager ned og kigger på i løbet af ugen – den koster 
150.000 kr.  

c. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det 
praktiske, TSN – har forsøgt at holde gang i de parter som er indblandet i sagen. TSN har 
talt med plan og miljøområdet, der har sat en arkitekt på opgaven. TSN har holdt møde 
med denne arkitekt, og de havde et rigtig godt møde. TSN føler at vi er i gode hænder. TSN 
mener at han presser så meget på som han kan. 

7. Næste HB-møde den 28. maj 2019 kl. 19 
8. Evt., NJ har fået et spørgsmål, som lyder – ”hvordan kan XXX være arrangereret i yderhavnen, når 

han samtidig er uønsket i Inderhavnen? ” -  EH siger at klubben ikke har noget mellemværende med 
den pågældende. Hvis inderhavnen har haft et udestående med XXX, er det ikke noget der er blevet 
gjort opmærksom på, og EH har ikke en procedure for at ”rund spørge” i afdelingerne inden et nyt 
medlem bliver tegnet.  
TSN har fået et opkald fra sejlklubben Viking fra Nykøbing, om der var noget problem i at de kom og 
besøgte NSK nu hvor ”frihavnsordningen” er opsagt? TSN sagde at de selvfølgelig var velkomne. 

Referent: Søren Svarrer 


