
HB-møde d. 25. august 2020 kl. 19:00 i Kanalhavnens klubhus 
 
Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Nils Johnsen, René Nielsen, Erik Hansen, Søren Svarrer, 
Kim Svare, Jacob Holm (suppleant for Jan Christoffersen), Frank Nielsen 
 
Afbud: Jan Christoffersen, Jesper Johansen 
 
TSN indleder HB-mødet med 1 min stilhed til ære for Poul Erik Olesen 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt    
2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 26. maj 2020, Godkendt 
3. Orientering fra formanden, TSN, der har været forholdsvis stille i mailboksen, der har været 
enkelte henvendelser fra div. andre havne omkring vores borerør (pæle) 
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH, Status på økonomien – der har været travlhed, der er solgt 
54 andelsbeviser, der er kommet 81 nye medlemmer så vi er 469 medlemmer i alt. Der er ikke 
længere venteliste på udbetaling af andelsbeviser. Vi er rigtig godt med på vores budget vi ligger 
47.000 kr. over budget på medlemskontingent.  
Kran og beddingsplads ser det også rigtig fint ud, vi har haft rigtig mange serviceløft i år, så her 
ligger vi over budget, men det koster også penge at holde kranen i sving. TSN - Der har været ønske 
om bekæmpelse af ukrudt og spørger til om det kan lade sig gøre, EH mener ikke at det er noget 
problem, da økonomien ser fornuftig ud. EH, der har været en sag på vores beddingsplads, da et 
medlem har solgt båd samt telt på beddingspladsen – men det er et problem da der er venteliste på 
beddingspladsen. EH har været i dialog med den nye ejer og forklaret hvordan reglerne er. EH har 
oplyst det nye medlem, at han må finde et andet eksisterende medlem på beddingspladsen som 
kunne ønske sig at stå i telt, ellers må teltet pilles ned, og kan ikke genopføres da der er byggestop 
på pladsen. 
EH oplever at flere af vores medlemmer synes vores struktur er meget besværlig og forvirrende, da 
der er mange kontaktpersoner. Der snakkes om hvordan det evt. kunne løses med en fælles 
pladsmand. FN kommer med et eks. i forhold til vores situation med brolukningen, hvor FN oplever 
at de enkelte pladsmænd ikke har samarbejdet. TSN forslår at samle de 3 pladsmænd, og tage en 
dialog med dem om hvordan vi kan gøre vores system mere overskueligt og nemmere tilgængeligt, 
EH vil sørge for at indkalde til et møde.  
5. Opbevaring af master for ikke andelshavere, EH – har fået en henvendelse omkring brug af 
masteskur og mastekran i inderhavnen. EH tog kontakt til TSN for at få afklaret hvordan reglerne 
præcis er for det. Som reglerne er nu, kræver det blot et medlemskab af klubben, for at kunne gøre 
brug af klubbens faciliteter. EH mener at man for at gøre brug af vores mastekran og masteskure 
bør være andelshaver. KS oplever at der ikke er meget plads tilbage på den ekstra mastereol som 
blev sat op på vores vinter plads, så KS mener at klubben bør investere i endnu en mastereol, for at 
være på forkant med udviklingen. FN og RN mener at brug af klubbens mastereol samt kran kun 
bør være for andelshavere. Der er enighed om at der bør ”strammes op” (på nær Jacob som er 
suppleant og ikke mener at have stemmeret da det ikke er blevet diskuteret i IH bestyrelse). TSN vil 
afvente svar fra IH før der ændres i de nuværende regler.   
6. Orientering fra afdelinger og udvalg 
    a. Inderhavnen, JH, det nye suge-anlæg til toilettankene, virker fint. Der er fin økonomi. Der har 
været store udfordringer i forbindelse med havnefogeden, da Palle har været syg – Manse har 
været meget behjælpelig, men ville ikke stå for rengøringen – så der er blevet brugt et 
rengøringsfirma udefra. Til næste år ønskes der en anden løsning, hvor man ønsker et ægtepar som 
vil se havnen som deres egen baghave. Der har været flere besøg af både og autocampere. Der har 



været lidt udfordringer med stoppede toiletter. Der ønskes indkøb af billetautomat, som i 
yderhavnen. Der har været knækket nogle pæle. Tankanlægget kører som det skal.  
    b. Yderhavnen, FN, det er gået rigtig godt, med rigtig mange besøgende. Der er blevet lavet 
glashegn. Der har været lidt udfordringer med el-anlægget, så el-firmaet Lodahl er hyret til at få 
bragt installationen i lovlig stand. Lodahl har været i gang i den seneste uge, og fejlen er fundet og 
er udbedret. Ang. uddybning er der taget kontakt til MOE omkring udtagning af miljøprøver. TSN 
spørger til om FN har indtænkt inderhavnen, men FN oplyser at det er en anden fremgangsmåde da 
det er Natura 2000 område. FN mener at der er en udfordring med den mole som er faldet sammen, 
da den oprensning der er tiltænkt vil være spild hvis ikke den bringes i stand, da uddybningen 
koster i nærheden af 300.000 kr. FN ønsker at TSN går lidt med ind i sagen, da FN oplever at det er 
”lidt op ad bakke”. TSN opfordrer IH til at tage emnet op på næste møde. TSN nævner for FN at 
FLID måske kunne være behjælpelig. FN ønsker hjælp i sagen omkring den dårlige mole. Det 
aftales at FN tager kontakt til TSN for at blive konkret inden en henvendelse til FLID og til Næstved 
Havn.  
Det er vedtaget i YH, at de 12 pladser der er på den ”nye” bro kunne bruges til vinter vandpladser 
da det er en A-havn. Udfordringen har været at prissætte pladserne, så FN har undersøgt priser i 
nærliggende havne. Prisen vil blive ca. 3000 kr., der vil være krav om ekstra fortøjninger, samt bi-
måler betalt af bådejer – dette tilbud vil kun være for andelshavere. TSN oplyser at det er en HB-
beslutning om der må ligge både i de enkelte havne i vinterhalvåret. HB vedtager at godkende YH’s 
ønske om vinterpladser. Det understreges, at bådene ikke må anvendes som beboelse i 
vinterhalvåret.  
    c. Kanalhavnen, herunder status på ekstraordinær GF ift. valg af kasserer, RN – dette kan gøres 
rigtig kort. Vi har en rørskade, men der er lidt udfordringer med at finde forsikringspolicer, TSN vil 
undersøge forsikringsforholdene og give RN besked. Der er fundet en ny kasserer til KH, som skal 
overtage efter PEO. TSN spørger til om tidsfristen er overholdt i forbindelse med indkaldelse til 
ekstraordinær generalforsamling. RN der er skrevet ud til havnens medlemmer pr. mail samt pr. 
brev. Det konstateres, at vedtægterne ikke er fuldt ift. krav om annoncering på nettet. Det aftales, at 
bringe annonceringen i orden. 
    d. Jolleafdelingen, Jesper er ikke til stede. 
    e. Kran- og Beddingspladsen, herunder drøftelse af standard-tilbud af stativer og tilbehør ift. 
prisliste og muligheder. Samt drøftelse af evt. ændring af nuværende beslutning af kriterierne for, 
hvornår man kan have mulighed for en båd på Kran- og beddingspladsen, RN – der står en 
motorbåd på beddingspladsen, som er blevet løftet op som et serviceløft – den står i et lånt stativ, 
og nu nærmer tiden sig for hvornår de andre både kommer op. EH, der er ikke noget problem i det, 
EH har kontakt med medlemmet, så der er indgået en aftale om at båden bliver fjernet af 
medlemmet senest d. 1 oktober 2020. Der har været et problem med et ønske om et stativ med ekstra 
lange ben. TSN spørger til hvordan det tidligere er blevet håndteret. KS oplyser at dette 
ekstraudstyr tidligere er blevet indkøbt af klubben. Det besluttes at hvis der kræves ekstraudstyr 
udover det klubben kan tilbyde, så må bådejer selv indkøbe dette udstyr. TSN der er oplevet en 
problematik med at vores vinter plads er overfyldt, som det er lige nu står der brugere af pladsen 
som ”kun” er medlem af klubben men som ikke er andelshavere, hvilket har medført at vi ikke har 
plads til nye andelshavere på pladsen. KS spørger til hvor mange både det drejer sig om – EH det 
drejer sig om 12(13) både, hvoraf de 6 både stadig står på land nu. EH mener ikke at disse både vil 
kunne søsættes. Det aftales at TSN tager kontakt til Dansk Sejlunion og forhører hvordan vi kan 
håndtere dette problem med at få opsige disse medlemmer for at få plads til vores andelshavere.  
    f. Kapsejladsudvalg, Jan Christoffersen er ikke til stede, TSN Peter Fredriksen tog udfordringen 
og kørt det fint både med og uden Covid-19. Der er godt styr på det. 



    g. Aktivitetsudvalget, RN – der har ikke været kontakt med aktivitetsudvalget, den manglende 
aktivitet skyldes Covid-19. TSN, Bliver der afholdt noget arrangement i forbindelse med stander 
nedtagning – TSN mener at det burde vi godt kunne afholde, men vil lige høre DS om deres 
holdning. 
    h. Sejlerskolen, FN – langt om længe har LF-marine fået leveret de sejlerdragter som der er 
blevet bestilt. Der er kommet 21 ny medlemmer til næste sæson og der er stadig stor efterspørgsel, 
så der er akut brug for min. 2 nye instruktører. FN siger at Michael spørger til om man evt. kunne 
”lokke” instruktører med en form for betaling (gratis vinter plads eller lign.), som det praktiseres 
med kranfolkene. KS foreslår at der ”indkøbes” instruktører. EH mener, at hvis man allerede nu 
skriver ud til klubbens medlemmer (direkte) så kunne det være at vi kan finde nogle instruktører ad 
den vej. TSN mener at bolden må ligge hos Michael, men at han opfordres til at finde i egne rækker 
først. Båden er på vej op, den kommer ind inden brolukningen. Det er ikke planen, at der skal 2 
både i vandet til næste år, den ene af de 2 både er brugt som reservedelslager, så den er ikke klar. 
    i. Svømmeudvalget, Jesper er ikke til stede, EH der er booket til kommende sæson. 
7. Status på sag om udflytning af Næstved Havn, TSN, status er at der har været en udtalelse fra 
Carsten Rasmussen om at han ikke så en erhvervshavn i Næstved. (det var lidt af en bombe i 
nyhederne). Som TSN opfatter det, er det ”lidt” positivt for NSK, med de udmeldinger, da det ser ud 
som om at der ikke er den store politiske holdning om en udflytning af Næstved havn til Ydernæs. 
Men TSN mener stadig at vi er i en klemt situation i forbindelse med vores kontraktforlængelse på 
Ydernæs. 
8. Status på koordinering af pladsbytning ifbm. brolukning i september, Dette emne er diskuteret 
under et tidligere punkt. 
9. Næste HB-møde den 29/9 2020 kl.19.00 
10. Evt. KS, har haft lidt udfordringer med at holde styr på hvad der er besluttet på de forskellige 
kranmøder. Der er blevet lavet fundament på kranen og det ser fint ud. De 2 bukke som vores løfte-
åg står på, er livsfarlige – så KS mener at dette bør bringes i orden. KS foreslår at der bliver lavet 
4 nye bukke. KS ønsker også at der bliver indkøbt nogle flere støtteben, af typen som man bruger 
når hele bunden på båden skal males. KS ønsker også at der bliver indkøbt nogle hårdtræsklodser. 
TSN opfordrer KS til at udarbejde et budget, for det der er budgetteret bliver som regel godkendt. 
EH har hørt et rygte om, at Græshoppebroens bæreevne skulle blive forringet, det vil kunne give 
lidt udfordringer hvis den kran som bruges til at tage både op ikke kan komme over. NJ mener ikke 
at dette er tilfældet, men vil gerne undersøge det. KS spørger til hvordan man i fremtiden vil/kan 
afregne ham, da han ikke længere er andelshaver og bruger af vinter pladsen. EH oplyser at han 
arbejder på en løsning. 
 
 

 

Referent Søren Svarrer 

 


