
HB-Møde af d. 26 maj 2020 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus 
Tilstede: Torben Søndergaard Nielsen, Nils Johnsen, Erik Hansen, Jesper Johansen,                  
Jan Christoffersen, Frank Nielsen, Renè Nielsen, Søren Svarrer 

Afbud: Ingen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra HB-telefonmødet den 28. april 2020, Godkendt 
 
3. Orientering fra hovedkassereren, EH – Der står en Maxi 77 på beddingspladsen, som vi 
tidligere ikke har haft kontakt til, EH har fået kontakt til manden, som har bedt om en 
opgørelse på hvad han skylder (4400 kr.), EH har modtaget betalingen. Båden er ved at 
blive gjort klar. EH har i forbindelse med båden i Inderhavnen, har EH haft kontakt til en 
advokat som har oplyst hvordan NSK skal håndtere det.  
Der er stor efterspørgsel på plads, på vores beddingsplads – dette har skabt en venteliste. 
EH mener derfor, at når der opkrævningen bliver sendt ud, skal man betale uanset om 
man skal bruge pladsen, hvis man er tilmeldt. HB er enig med EH, så denne praksis bliver 
besluttet.  
EH har lavet en opgørelse af antal pladser på beddingspladsen, der er 168 pladser, 103 
både er søsat, der står stadig 65 både på land. I forhold til udlejning af andelspladser, 
genoptages muligheden, da grundet vores venteliste, og at de 2 ledige pladser som er i 
KH er små, vil det være muligt at udleje fritstillede andelspladser. såfremt ledige 
andelspladser grundet størrelsen ikke kan benyttes af den udlejede båd. 
I forbindelse med brolukningen i september 2020 aftales det, at det er de respektive 
pladsmænd i de 3 havne, der skal tale sammen om muligheden for at bytte pladser og på 
den måde få pladskabalen til at gå op. Det er aftalt at der ikke skal betales noget ekstra af 
det enkelte medlem eller havnen i mellem. 
Der er 9 på venteliste fra vores egen klub til vores beddingsplads, der står pt. 10 som ikke 
er andelshavere, EH vil gerne høre hvordan vi håndterer den sag. Det besluttes at vi ikke 
vil begynde at opsige nogen på pladsen. 
EH, der er rigtig godt gang i butikken – det ser fint ud på vores indtægtsside, der eks. 
udleveret 26 nye nøgler. EH oplyser at Næstved Kommune har indgået samarbejde med 
Fonde.dk hvor Næstved Sejlklub har fået adgang til at søge efter fonde som kan benyttes 
til diverse projekter.  
 
4. Orientering fra formanden, pt.: Status på vilkår fra DS vedr. coronasituationen og 
parkeringssituationen i KBM, TSN, har igennem hele perioden fremsendt mails omkring 
retningslinjer som skulle overholdes i forbindelse med Covid-19. Status lige nu er, at 
forsamlingsforbuddet stadig gælder, så der må max samles 10, vi må ikke være tættere på 
hinanden end 1 meter, klubhuse skal være aflukkede. Dette giver lidt udfordringer i forhold 
til sejlerskole, og kapsejlads, TSN mener at det er vigtigt at NSK følger retningslinjerne 
selvom der giver lidt besvær.  
TSN fik en henvendelse fra FN ang. parkeringsregler i Karrebæksminde – TSN har taget 
kontakt til Næstved Havn, da TSN mente at det var dem der stod for det – men det er 
Næstved kommune der nu administrerer pladsen. Skiltet er en fejl oplyser kommunen, og 



vil blive fjernet. Pointen er, at det nu er lovligt at parkere på stejlepladsen i mere end 24 
timer. 
5. Orientering fra Inderhavnen, JC – det går stille og roligt, der er ikke mange gæstesejlere 
– men der har været pænt besøg af autocampere. Klubhus er lukket og toiletbygningen 
kører på halvt blus.  
Tømningsanlægget er oppe og køre. Den nye tank og stander er ikke kommet op endnu, 
da dankort terminalen ikke er kommet op og køre endnu.  
Der har været afholdt pligtarbejde, der var 23 fremmødte om lørdagen og 17 om søndagen 
hvor der blev ryddet grundigt op. 
6. Orientering fra Yderhavnen, uddybning? FN – det har været en travl periode, der er 
indkøbt glashegn, dette bliver monteret på lørdag.  
Der har været planer om at bygge en plankebro for at lette anløb.  
Noget af molen mod stranden blev blæst i stykker under en af de seneste storme, dette 
har medført en større sandophobning. Dette har været forsøgt pumpet væk, som en 
midlertidig løsning, til der kan uddybes. I forbindelse med uddybningen skal der søges en 
klaptilladelse, dette er en større omgang, da der er flere instanser der skal kontaktes – 
kystdirektoratet, miljøstyrelsen osv. FN har været i kontakt med Næstved Kommune som 
skal lave højvandsdiger, og de kan muligvis bruge noget af det oppumpede sand. Men 
dette skal undersøges nærmere. FN er blevet oplyst, at det forventes at man kan få de 
nødvendige tilladelser, så de kan komme i gang i november. FN spørger til hvad der skal 
gøres ved den mole som er brudt sammen. TSN vil henvende sig til Næstved havn for at 
høre hvad der skal ske.   
7. Orientering fra Kanalhavnen, RN – der har været daglig rengøring af toiletterne, det 
fortsætte frem til på fredag. 
8. Orientering fra Jolleafdelingen, JJ – Det var planen at man ville dele brugerne op i 
grupper af 10, men dette måtte man ikke. Nu er der udsendt en mail hvor der bliver oplyst 
at man igen kan møde op, men under hensyn til Covid-19.  
9. Orientering fra Udvalgene 
    a, Kran og Beddingspladsudvalget v/Rene, RN – der er intet ud over det tidligere 
skrevet 
    b. Kapsejladsudvalget v/Jan, TSN forventer at der vil ske nyt efter d. 8. juni 2020.  
    c. Svømmeudvalget v/Jesper, JJ – har deltaget i nogle dialogmøder omkring den nye 
svømmehal, men der er ikke noget nyt endnu. 
    d. Aktivitetsudvalget v/Nils, NJ – der er ingen aktivitet grundet Covid-19 
    e. Sejlerskolen v/Frank, FN – der er kommet en båd i vandet og den er rigget til, der er 
oprettet 2 faste besætninger, der tages forbehold for hvordan fordelingen af øvrige 
besætninger fordeles for at imødekomme retningslinjerne for Covid-19. FN – mener at de 
instruktører som sejlerskolen har, bør have et sæt sejlertøj på lige fod med vores kranfører 
som har fået udleveret arbejdstøj. TSN mener godt at dette kan imødekommes med det 
forbehold at det er klubbens tøj. Det besluttes, at godkende indkøb af to sæt sejlertøj med 
tryk: Instruktør, Sejlerskolen Næstved Sejlklub. Rammen er ca. 6.000 kr. som betales af 
hovedkassen. 
10.Status på sagen om pumpestation for spildevand i IH v/Jan, Dette emne er 
gennemgået under pkt. 5.   
11. Status på sagen om udflytning af NH, TSN forsøger at holde fast i at få forlænget 
vores kontrakt, og få skrevet ind at vi vil få fuld erstatning hvis Næstved havn vil få behov 
for at flytte kanalhavnen. TSN har haft en mailkorrespondance omkring disse punkter med 



Næstved havn og Næstved kommune. Men indtil nu er der ingen i hhv. KH og NK der har 
ønsket at give NSK de ønskede garantier.  
12. Næste HB-møde den 25. august 2020 kl. 19.00 
13. Evt., FN – har haft en samtale med vinterbaderne omkring et problem der er med 
mink, så vinterbaderne har været med til at betale for minkfælderne. 
JC – i forbindelse med oprydningen af inderhavnen, blev de gamle luftpumper og slanger gravet 
op, de skal ikke bruges mere så hvis en af de andre havne kan bruge dem, kan de afhentes. 

 

Referent: Søren Svarrer 


