
HB-møde den 27. oktober 2020 kl. 19.00 i KH's klubhus 
 
Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, René Nielsen, Søren Svarrer, Jan 
Christoffersen, Nils Johnsen, Kim Svare 
 
Afbud: Carsten Ellegaard Thomsen (repræsentant for Yderhavnen) 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt  
 
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 29. september 2020, Godkendt 
 
3. Orientering fra formanden, herunder håndtering af restriktioner ift. covid19 ifbm.  
Generalforsamlinger, TSN – har fulgt med i forhold til hvordan Dansk Sejlunion tolker reglerne for 
coronarestriktioner ift. sejlklubben og vores forestående generalforsamlinger. d.d. må vi gerne 
afholde generalforsamlinger, så længe vi overholder de gældende regler om afstand, og forhold 
som skal overholdes (bl.a. sidde med næsen samme vej, blive på sin plads, gå direkte hjem). TSN 
opfordrer afdelingerne at de får styr på om de kan overholde disse krav, med de lokaler som der er 
til rådighed. JC mener at vi skal afvente hvordan DS forholder sig med de seneste restriktioner. 
TSN undersøger det, og vender tilbage med en endelig melding fra DS. HB er enige om, at vi 
selvfølgelig fortsat skal overholde de gældende regler fra myndighederne og DS’s tolkninger. 
 
4. Orientering fra Hovedkassereren, EH – gennemgår regnskabet for 2020 samt budget opstart for 
2021 – EH oplyser i forbindelse med gennemgang af regnskabet og budget, at der har været en 
del arbejde med at administrere stativer og brugere på beddingspladsen, På baggrund af dette 
forholdsvis store arbejde - er der enighed om, at vi på den kommende hovedgeneralforsamling vil 
forsøge at finde en ”pladsmand” til beddingspladsen. I forbindelse med budgettet for kran og 
beddingspladsen, blev det besluttet at indhente tilbud på hvad det vil koste, evt. At få gravet muld 
af og lagt knust beton på til fundering af det midterste felt på bedding pladsen  
 
5. Orientering fra Afdelinger og udvalg, herunder fokus på planlagte afdelingsgeneralforsamlinger 
     a. Inderhavnen, TSN ang. manglende indkaldelse via Hjemmesiden, opfordrer han til at 
dirigenten oplyser gf om dette, med forventningen om at den alligevel kan afholdes. 
Medlemmerne er pga. Covid 19 via mail og med tilmelding, for at vi skal vide det antal der deltage, 
så vi er sikker vi kan overholde gældende retningslinjer. 
     b. Yderhavnen herunder status på formandssituationen, Carsten Ellegaard Thomsen opstiller 
som formand.  
     c. Kanalhavnen, RN – der er 2 stk. små pladser som er for små til at de kan lejes ud til kølbåde, 
så de 2 pladser ønskes nedlægges – det besluttes af et enigt HB, at nedlægge de 2 pladser. RN 
spørger til om klubben har krav om at bådejere skal have ansvarsforsikring – TSN som det er lige 
nu, er der ikke noget krav i vores vedtægter omkring ansvarsforsikring. TSN vil tage kontakt til 
Tursejleren om klubmedlemskabet og de gratis ansvarsforsikringer kan afhjælpe ønsket om, at alle 
er ansvarsforsikret. 
     d. Jolleafdelingen, TSN har indtryk af at der er styr på det. 
     e. Kapsejladsudvalget, Intet 
     f.  Aktivitetsudvalget, julegløgg og nytårskur ift. Covid19 mm., TSN indtil nu aflyses julegløggen. 
Afventer udviklingen i coronasituationen ift. at aflyse nytårskuren. 
    g. Svømmeudvalget, EH – oplyser at svømmehallen har oplyst at der må maks. være 10 
deltagere 
     h. Kran- og Beddingspladsudvalget, intet 
     i. Sejlerskolen, Intet 
 



6. Status på sag om udflytning af Næstved Havn, TSN – modtog et opkald i går fra Kristian fra 
Næstved havn – budskabet var, at arbejdsgruppen mellem Næstved Kommune og havnen havde 
afholdt møde, og her havde han forelagt den mail som TSN havde fremsendt omkring NSK’s 
ønske på Ydernæs. Arbejdsgruppen havde drøftet vores henvendelse. Kristian havde udtrykt at 
det er hans opfattelse at den ”støj” sejlklubben havde lavet i sommeren 2020 havde givet så meget 
støj, så flere byrådspolitikere nu mente at erhvervshavnen ikke kunne være på Ydernæs. TSN tog i 
mod invitationen om at deltage i en reel undersøgelse af om der kan findes alternative 
placeringsmuligheder til NSK’s nuværende aktiviteter på Ydernæs.  
 
7. Status på sag om uddybning af YH og IH, JC, det må afvente den nye bestyrelse – Kenn 
Nørreris har overtaget uddybningsopgaven. KN har været i kontakt med miljømyndighederne, her 
er han blevet oplyst at det kan tage 9 måneder at få en tilladelse. 
 
8. Sikring af at hjertestarterne i KH og IH virker med tilstrækkelig opladning af strøm mm., TSN 
blev kontaktet af Leif (den gamle havnefoged i Inderhavnen), som er blevet hjerteløber – han 
havde haft nogle kedelige oplevelser med hjertestartere der havde manglet strøm, TSN spørg til 
hvordan status er på vores – JC og RN oplyser at der er styr på det. Begge hjertestartere får 
service der sikre funktionaliteten. 
 
9. Ændring af ordensregler (oplæg fra IH), TSN – har modtaget en mail (som CC fra kassereren i 
Inderhavnen) hvor der bliver foreslået konkrete ændringer til ordensreglerne. Forslagene skulle 
løse nogle problemer med privat opbevaring i klubbens lokaler. JC oplyser at bestyrelsen i 
Inderhavnen endnu ikke behandlet den ønskede ændring. På det grundlag opfordres 
havnebestyrelsen i IH til at komme med et oplæg der er behandlet.   
 
10. Næste ordinære HB-møde den 24. november 2020 kl. 19 
 
11. Evt.  
 

Referent: Søren Svarrer 


