
HB-møde afholdt i Kanalhavnens klubhus d. 29 september 2020 
 
Til stede: Torben Søndergård Nielsen, Jan Christoffersen, René Nielsen, Nils Johnsen, Erik 
Hansen, Jesper Johansen, Søren Svarrer, Kim Svare, Michael Johansen (på vegne af 
Yderhavnen) 
 
Afbud: Frank Nielsen 
 
Gæst: Kristian Skov, Bestyrelses formand Næstved Havn 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 25. august 2020, Godkendt 
3. Orientering fra formanden, herunder status på håndtering af covid 19 generelt og ifbm. 
standernedtagningen den 25. oktober. Status på bemanding af webmasterfunktionen, TSN – ang. 
Covid 19, er TSN’s opfattelse, at vi godt kan afholde generalforsamling – dog kræves det at alle 
sidder ned, og at der ikke har form af et socialt arrangement. Der skal stadig være 2 kvadratmeter 
pr. person. JC I forbindelse med Generalforsamling i Inderhavnen, har bestyrelsen forhånds 
booket Karrebæksminde fjords lokaler. For at få plads til at afholde GF.  
TSN i forbindelse med standernedtagning, besluttes det at aflyse denne på grund af 
coronarestriktionerne.  
TSN vi har været så heldige at vi nu har fået en webmaster. Michael fra sejlerskolen, har i 
forbindelse med arrangementer i sejlerskolen haft nogle ønsker til vores hjemmeside. Michael vil 
gerne hjælpe os med at løse nogle af de ønsker der er til hjemmesiden. EH har stadig opgaver, 
med at lægge referater op osv.  
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH, der er ikke sket de store ændringer siden sidste møde. 
Danske bank har indtil nu ikke trukket negative renter, så EH har haft flyttet nogle af klubbens 
midler over i Danske bank – men Danske bank vil også begynde at opkræve negative renter, så 
som det ser ud nu, vil det koste klubben omkring 15.000 kr. om året. 
I forbindelse med vores forsikringsselskab, har EH været nødt til selv at bede om at få tilsendt en 
faktura for at kunne postere forsikringsudgiften i dette regnskabsår.   
Ang. den forladte båd i inderhavnen, er der kommet gang i sagen – EH har fremsendt relevante 
oplysninger til vores advokat. Der har været flere der har vist interesse. Vi har fået hjælp fra en 
interesseret køber til at finde frem til ejeren. Der forhandles pt. om en pris på båden, hvor udfaldet i 
så fald vil holde os økonomisk skadefri ift. div. udgifter. TSN spørger til om der er styr på øvrige 
både der står på beddingspladsen, EH oplyser at der er styr på alle øvrige både.  
5. Orientering fra Afdelinger og udvalg, herunder fokus på datoer for planlagte 
afdelingsgeneralforsamlinger 
     a. Inderhavnen (der er planlagt generalforsamling d. 3/11 kl. 19.00), JC der bliver taget både op 
d. 17/10 – der er ikke så meget liv grundet brolukningen. I forbindelse med generalforsamling går 
både formand og kasserer af. Der går rygter om at formanden går af på grund af utilfredshed, dette 
er ikke tilfældet. Årsagen skyldes alene flytning af privatadresse. Kandidat til formandsposten er 
Jacob Holm og der er også fundet en kandidat til kassererposten.  
     b. Yderhavnen (der er planlagt generalforsamling d.11/11 kl. 19.00), herunder status på 
formandssituationen, MJ der bliver afholdt bestyrelsesmøde d. 14. oktober, hvor der bliver taget en 
snak med en mulig ny kandidat (Kenn Nørreris). Bestyrelsen fungerer stadig, Carsten Ellegård er 
fungerende mødeleder. 
     c. Kanalhavnen (der er planlagt generalforsamling d.15/11 kl. 10.00) RN – det kører fint.  
     d. Jolleafdelingen (der er planlagt generalforsamling d.10/11 kl. 19.00), Flydebroen bliver taget 
op i uge 42. 
Der har været lidt medlemstilgang i sensommeren. Der har været lidt udfordringer med at få 
betaling for kontingentet. EH mener at en løsning kunne være at gøre brug af Mobile Pay, så 
betalingen kan falde med det samme.  
     e. Kapsejladsudvalget, JC – intet nyt, TSN Peter Fredriksen har gjort det rigtig godt. 



     f.  Aktivitetsudvalget, standernedtagning og kursus i motorpasning, TSN, standernedtagningen 
er aflyst (standeren bliver taget ned, men der bliver ikke afholdt nogen ”fest”).  
     g. Svømmeudvalget, EH – der er styr på det 
     h. Kran- og Beddingspladsudvalget, herunder status på sag om evt. tilpasning af reglerne for 
adgang til at have sin båd på Kran og beddingspladsen ved KH. Svar fra DS vedr. rådgivning på 
området har været rundsendt. TSN – på sidste HB-møde var der en drøftelse af brugen af 
beddingspladsen. EH – status på sidste møde var der 14 på venteliste til stativer, i dag er der ikke 
nogen venteliste på stativer. Så situationen er klaret for i år. TSN har været i dialog med DS om vi 
som klub kan opsige brugere af vores beddingsplads som ikke er andelshavere, dette mener DS 
godt vi kan, men selvfølgelig med et rimeligt varsel. Det diskuteres omkring bordet hvordan vi som 
klub skal håndtere sagen fremadrettet ift. at tilpasse pladssituationen. Der gennemføres en 
afstemning om hhv.: 1. uændret vilkår. 2. mulighed for at andelshavere har fortrinsret. 3. at HGF 
afgør om der skal ske ændringer. Udfaldet bliver, at vi fortsætter på uændrede vilkår. Det betyder, 
at der kommer ikke flere brugere på pladsen uden andelsbevis, men de som står på pladsen uden 
andel bliver stående.  
TSN orientere om et ønske fra kranfolkene om at der laves nogle bukke til at ligge vores kran åg 
på, da håndteringen i dag er meget risikofyldt. Der er indhentet tilbud på at få lavet disse bukke, og 
de vil koste 16.000 kr. HB beslutter at få dem lavet.  
TSN har bedt om en liste over hvad vi mangler af stativdele og fittings, der mangler 2 sæt 
støtteben til hver type stativ, EH foreslår at der indhentes priser til næste HB-møde, så vi kan tage 
en beslutning der.  
Et medlem har solgt sin katamaran, og der er blevet lavet nogle ekstra fittings til stativet, TSN 
spørg til hvad skal vi gøre ved det – skal det gemmes, eller skal vi forsøge at sælge det til den nye 
ejer for 5.000 kr. Beslutningen er, at den nye ejer skal tilbydes det ekstra fittings for 5000 kr. Kim 
tager kontakt til den nye ejer. 
     i. Sejlerskolen, status, har elever til 2021 med mangler instruktører, TSN, sejlerskolen har kørt 
godt – der har været 8 elever og 2 instruktører – lige nu står der 21 elever på venteliste til næste 
år. KS mener at vi bør købe instruktører til at dække vores behov. TSN har hørt fra Michael at han 
regner med at skulle bruge 1 båd til næste år. EH mener ikke at vi kan købe instruktører ude fra, 
og så have interne instruktører der arbejder gratis. Så enten køber vi alle instruktører eller ingen. 
TSN vil tage en snak med Michael omkring udfordringen, og vil sammen med ham lave et udkast til 
hvordan det kan løses.  
6. Status på sag om udflytning af Næstved Havn, Kristian Skov fra Næstved havn, mødte op for at 
orientere lidt om situationen ang. udflytningen af Næstved havn til Ydernæs, som udgangspunkt er 
der ikke så meget nyt i sagen, men Kristian oplyser, at man både fra havnen og kommunens side 
selvfølgelig indtænker sejlklubben som en del af fremtiden i Næstved. TSN forsøgte flere gange 
uden held at få Kristian til at imødekomme NSK’s behov for en sikkerhed for fremtiden. Dette 
kunne gøres ved hjælp af en kontraktforlængelse. Der kommer et endeligt udspil fra havnen til 
byrådet d. 1.12.2020 og før denne dato mener Kristian ikke at han vil love noget. Kristian oplyser 
dog, at der i forbindelse med udarbejdelse af udflytningsplanen er indtænkt en mulig flytning af 
NSK. RN kan dog ikke se hvor det skulle være henne, da fjorden er Natura 2000 område. Kristian 
mener dog ikke, med den erfaring han har, at det skulle være noget problem. TSN mener godt, at 
der kan udarbejdes et tillæg til vores nuværende kontrakt, som vil give ”ro i maven” – Kristian er 
ikke afvisende, men opfordre NSK til at komme med et udkast. TSN efterlyser et møde mellem 
NSK, Næstved havn og Næstved kommune, med henblik på at få udarbejdet et oplæg som kan 
sendes til godkendelse i Næstved Byråd. Det aftales at TSN fremsender NSK’s forventninger til 
hvordan der kan opnås tryghed. Forventningerne skal sendes til Kristian. TSN får mandat fra HB til 
at skrive og sende disse forventninger.  

7. Status på sag om uddybning af YH og IH, TSN, da det primært har været Frank der har haft 
bolden, bliver man enig om at vente til efter der er afholdt generalforsamlinger i de enkelte havne. 
Yderhavnen tager efterfølgende initiativ til at mødes med IH for at koordinere uddybningen. 



8. Næste ordinære HB-møde den 24. november 2020 kl. 19 

9. Evt., intet 
 
 
 
Referent Søren Svarrer 


