
HB-møde den 28. maj 2019 i Kanalhavnens klubhus 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 30. april 2019, godkendt 
3. Orientering fra formanden, herunder behandling af udkast af åbent brev til Næstved kommune, 

TSN –har rundsendt en mail til HB ang. sagen på ydernæs, da TSN synes at sagsbehandlingen går 
langsomt. I den forbindelse har TSN fremsendt et forslag til et åbent brev, som skal fremsendes til 
Sjællandske medier, TV2 øst samt til hver af byrådsmedlemmerne. Dette godkendes af HB 

4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – gennemgår regnskaberne, som en kort status. Pt. mangler 
der 16 medlemmer i at vi når vores budget. Der er kommet 31 nye medlemmer i år, der er 23 på 
venteliste på tilbagebetaling af andelsbeviser. Ventetiden er ca. 8 måneder. Regnskabet ser ud som 
følger: Kapsejladsudvalget har allerede brugt de penge de har budgetteret, da der har været en del 
indkøb af div. udstyr. EH – har modtaget en faktura fra forsikringen, som er betalt – herefter har EH 
modtaget et brev fra forsikringen om at der er betalt 6000 kr. for meget, så der er stadig lidt roderi 
hos dem. Krankassen er stadig lidt presset, der mangler stadig momspenge, som ikke er modtaget 
endnu. Der er ca. 5000 kr. tilbage i kassen, så hvis der kommer uventede udgifter, kan kasse blive 
presset – EH har tidligere anmodet om et lån til krankassen, EH mener at beløbet ligger på omkring 
90.000 kr. EH har rundsendt en mail, hvor han henviser til nogle problematikker omkring håndtering 
af priser på Vinter pladsen i forbindelse med serviceløft. Der bliver snakket en del omkring bordet 
om de problemer der er med hvordan opkrævningen skal foregå. EH og JJ sætter sig sammen og 
laver et oplæg til prispolitik på vinter pladsen til HB-mødet d. 1/10-2019. EH undersøger dato for 
sommerpladsleje og opkræver sommerpladsleje af dem som står på Vinter pladsen. 

5. Orientering fra afdelinger og udvalg: 
i. Inderhavnen, JC der har været afholdt standersætning, der var ca. 75 fremmødte – 

det gik stille og roligt, og var meget hyggeligt. Havnefoden er kommet i gang. JC 
har afholdt møde med grejbanken, der har været nogle overtrædelser i forbindelse 
med sejlads i havnen, som lederen lovede at tage aktion på. Det var et godt møde. 
Der har været afholdt møde i Herlufsholm hallen angående det højvandsdige som 
der skal laves rundt om Enø – der er nogle uheldige placeringer i forbindelse med 
den daglige brug på havnens arealer, men JC vil tage kontakt og gøre opmærksom 
på problemerne. Der er bestilt nye redningskranse.  

ii. Yderhavnen, JP – der kommer også et højvandsdige, men sejlklubben ligger udenfor 
– JP har taget kontakt og gjort dem opmærksomme på at der er nogle adgangsveje 
som ikke må spærres. Der er blevet sat nyt hegn op, det ser rigtig godt ud. 

iii. Kanalhavnen, RN – intet at bemærke. 
iv. Jolleafdelingen, JJ – Broen er blevet lavet, der er monteret en ”drage” for at 

skræmme svaner og måger væk. Alle de indkøbte joller er solgt. Der er 32 
medlemmer, muligt 2 – 5 ekstra medlemmer. Paddelboards er endnu ikke indkøbt, 
men de bliver indkøbt midt i juni. – JA, deltager i havnens dag. Der bliver arrangeret 
to arrangementer med overnatning, et i juni og et i august. Der er kommet to nye 
trænere, de er unge og meget angegerede. Der bliver arbejdet med Dansksejlunions 
delfin diplomer, så man fremadrettet kan få en fornemmelse for hvilket niveau 
sejlerne har. 



v. Kran- og beddingspladsudvalget, Rene, herunder behandling af sag vedr. mails fra 
Diego, RN – der er styr på det, kalenderen er der styr på, så det går fint. TSN har 
flere gange rykket beredskabsstyrelsen, men har intet hørt. TSN gør opmærksom på 
at den snak vi havde angående bundmaling er meget oppe i tiden. RN har haft en 
dialog med Diego, RN mener ikke at Diego helt har forstået hvordan NSK er 
opbygget, og har igennem flere mails forsøgt at få Diego til at forstå systemet. 

vi. Aktivitetsudvalget, Nils, intet at bemærke, JP vil gerne rose Svend for det flotte 
arbejde i forbindelse med Havnens dag. 

vii. Sejlerskolen, Jack, JP – har haft dialog med Jens blok, der er 14 nye medlemmer, 
Jens har gjort en båd klar, Frank står for økonomi.  

viii. Kapsejladsudvalget, Jan, JC – det kører 
ix. Svømmeudvalget, Jesper, JJ – det kører 

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

som hjælpere, TSN der har været afholdt vild med vand, tak for hjælpen og tak for lån af 
havneareal i Inderhavnen. Der kom bare ikke rigtig nogle mennesker, så det gav ikke nogle 
nye medlemmer. TSN har dog haft dialog med en som havde læst annoncen i avisen, som 
gerne vil til Næstved med sin båd. NJ – som arrangementet har været afholdt i år, skal det 
ikke holdes igen, der skete for lidt. Hvis der skal holdes et åbent hus arrangement, skal der 
tænkes helt nye tanker. 

b. Anskaffelse af rambuk. Ansvarlig Jan, JC – TSN og Poul, og Karsten har været nede og se på 
et i dag – ramslaget ser meget fornuftigt ud, og kan godt løse de opgaver som vi har. Prisen 
er 150.000kr. - JC mener at hvis det skal købes, er det hovedklubben der skal købe det. JC 
mener så at der skal fastsættes en pris pr. pæl – JC mener også at der skal være et fast hold 
fra hver havn som skal betjene den. Det kan godt give nogle udfordringer, så det afventer. 

c. Udvidelse af beddingspladsen. Ansvarlig Torben ift. kontakt med NK og NH. Rene ift. det 
praktiske, intet at bemærke 

7. Næste HB-møde den 3. september 2019 kl. 19 
8. Evt., JC – Inderhavnen har modtaget arealtilskud, JC har tidligere modtaget en mail om tilskuddet 

ville blive mindre, men da JC modtog tilskuddet var det større end tidligere. 

Referent Søren Svarrer 


