
HB-Møde i Kanalhavnens klubhus d. 24 november 2020 kl. 19.00 

Til stede: Torben Søndergård Nielsen, René Nielsen, Jan Christoffersen, Søren 
Svarrer, Erik Hansen, Nils Johnsen, Carsten Thomsen, Kim Svare 

Afbud: Jesper Johansen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 27. oktober 2020, Godkendt  
3. Orientering fra formanden, herunder gennemgang af tjekliste til HGF den 25/1 2021, 
samt behandling af evt. forslag om vedtægtsændring "Medlemmer af NSK er forpligtiget til 
som minimum at have ansvarsforsikret den eller de fartøjer som opbevares eller anvendes 
på klubbens arealer/havne. ",  
TSN – har modtaget en henvendelse fra et medlem, som er blevet opkrævet et ekstra 
gebyr for optagning på 1200 kr. da han er kommet senere op grundet havari. Medlemmet 
har iflg. HB haft rigelig med tid til at få udbedret sit havari, og mener derfor at beløbet er 
opkrævet retmæssigt. Det besluttes, at TSN svarer på henvendelsen. 
På sidste HB-møde blev der talt omkring krav til ansvarsforsikring i klubben, TSN skulle 
undersøge om man via klubmedlemskab i Dansk Tursejlerforening havde gratis 
ansvarsforsikring. Dette er kun tilfældet hvis et medlem selv tegner personlig 
medlemskabselv. TSN nævner ligeledes at der blev talt om hvorvidt vi skal håndhæve 
kravet om ansvarsforsikring i NSK.  – et oplæg til vores vedtægter §4.1 kunne lyde ” 
Medlemmer af NSK er forpligtiget til som minimum at have ansvarsforsikret den eller de 
fartøjer som opbevares eller anvendes på klubbens arealer/havne. Dokumentation for 
dette skal kunne forvises på forlangende”. Det besluttes at HB fremlægger det som et 
forslag på vores kommende HGF.  
TSN gennemgår tjeklisten for HGF. TSN – har skrevet til havnebestyrelsen i forhold til et 
møde de skal afholde d. 1 december, omkring fremlægning af havneudflytningen for 
byrådet, for endelig beslutning. TSN spørg til i den forbindelse, om vi skal bringe dette 
skriv i avisen på sober vis – det beslutter HB vi skal gøre.   
4. Orientering fra hovedkassereren, herunder budget 2021 og drøftelse af tidspunkt for 
indkøb af fittings til kran- og beddingspladsen (jf. tidligere korrespondance). 
EH – fremlægger budgettet for 2021 – EH der er store ekstra udgifter på vores kran i år, 
grundet 10 års eftersyn af kranen. TSN har hentet tilbud på ekstra støtteben og 
spindler/fødder, som der er behov for. Der afsættes 30.000 kr. til maskintimer og knust 
beton for at udbedre de steder på beddingspladser hvor der er størst problem med 
vand og mudder. Det besluttes at der skal ske en prisændring på +10% på vinterpladsen 
for at imødegå nogle af disse ekstra udgifter.  
EH oplyser at priser for lånepladser ikke er blevet reguleret så de svarer til nuværende 
pladspriser. EH foreslår at et oplæg kunne være at en låneplads kunne koste 2000,- kr. 
udover den almindelige pladsleje. Det besluttes af HB, at bruge forslaget.  
5. Orientering fra afdelingerne med fokus på tilbagemeldinger fra de afholdte 
generalforsamlinger  
     a. Inderhavnen, JC – det var en fin GF, der var 47 tilmeldte, 36 stemmeberettigede, der 
blev valgt ny formand, ny kasser, og 2 bestyrelsesmedlemmer – der var 2 forslag, et om 
Wifi i havnen 0 mod 36, et andet omkring markering af pladsen omkring beddingen som 
blev vedtaget. Under evt. var der lidt snak omkring støj fra fald på master.  



     b. Yderhavnen, CT – det var en fin GF, der var 27 stemmeberettigede medlemmer – 
ingen fremsendte forslag, der blev valgt ny formand og 2 nye bestyrelsesmedlemmer. 
Budgettet blev gennemgået grundigt – der blev talt om hvornår er det nødhavn, og hvor 
længe man må ligge uden at betale osv. Der var en del nye medlemmer. Der var mange 
nye medlemmer som gerne vil være med til at udvikle Yderhavnen/klubben – Uddybningen 
var også et punkt der blev talt en del om. 
     c. Kanalhavnen, RN – fin GF, der var 17 stemmeberettigede medlemmer – 2 nye 
bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt ind.  
     d. Jolleafdelingen, TSN – det gik stille og roligt, der var dog lidt uro i forbindelse med en 
forældre, som gerne ville sejle med sammen med børnene – dette har medført lidt 
uoverensstemmelser. Bestyrelsen har på det grundlag måtte udarbejde retningslinjer for 
hvordan ungdomsafdelingen adskiller sig fra det øvrige JA. Den pågældende forældre blev 
valgt ind i bestyrelsen som suppleant. 
     e. Kran- og Beddingspladsudvalget, 
          - Fortsat drøftelse af behovet for at skabe bedre køreunderlag. 
          - Behandling af ønske om at foretage gennemgang og service af el-standerne på 
beddingspladsen., RN - i forbindelse med gennemgang af pladsens el og vand i foråret, er 
der ikke fundet nogle væsentlige – kun småfejl som skal udbedres, RN tager kontakt til 
Kjeld om at få fortaget et aktuelt tjek af alle el-standerne.  
Pladsen er som udgangspunkt bæredygtig nok, men trænger til en opretning – dette kan 
klares med en maskine i én dag. KS mener at vores plads kræver en opgradering, da der 
flere steder er mudder – hvor man kører fast, og ikke kan færdes uden at få pladder på 
sko og tøj. – det bliver besluttet, at der budgetteres med 1 maskindag til afretning mm.  
         -  Der er problemer med at der lægges flis under både, Det besluttes at dette skal 
fjernes med det samme, TSN tager kontakt og oplyser at dette skal fjernes 
         - Mastereol kan udnyttes bedre, RN mener at der skal ryddes op, da der ligger gamle 
master som burde fjernes. KS tager kontakt til de respektive ejere. 
         - Drøftelse af om man skal give alle mulighed for at stå på beddingspladsen med rig. 
Argumentet er, at det angiveligt er et ønske hos mange og at det bliver en mulighed hos 
det tidligere AB-Marine., HB afventer status på havneudflytningen inden der tages stilling. 
6. Koordinering af uddybning af YH og IH, TSN – samarbejdede stoppede, da det kom 
frem, at der er forskel på de 2 tilladelser som skal bruges, da inderhavnen ligger i 
Natura2000 område – men TSN mener at det ville give god mening at få det koordineret i 
forhold til de fartøjer/maskiner der skal bruges, at det bliver gjort samtidigt. CT – oplyser at 
uddybningen sandsynligvis bliver i februar, da der er fartøjer ved Stigsnæs. 
7. Koordinering af ventelister og lånepladser de 3 havne imellem., Jakob Holm fra 
Inderhavnen vil gerne påtage sig denne opgave. TSN taler med Jacob. 
8.Udløber af GF i YH. Behov for ensartede regler i de tre havne for definition af, hvornår 
skal man betale havnepenge? Hvornår og hvor længe må man anløbe en havn uden at 
skulle betale?, TSN – man har en oplevelse af, at der kommer gæster kortvarigt, som 
ligger uden at betale. CT skal komme med et oplæg omkring dette til næste HB-møde 
9. Næste ordinære HB-møde den 12. januar 2021 kl. 19, samt forslag om dato for 
konstituerende HB-møde den 26. januar 2021 
10. Evt., Intet 
 

Referent: Søren Svarrer 


