
HB-møde den 12. januar 2021 kl. 19.00 
 
Møde afholdes som telefonmøde.  
 
Deltagere: Torben Søndergård Nielsen, Erik Hansen, Jesper Johansen, Jacob Holm, René 
Nielsen, Kim Svare, Carsten Thomsen, Søren Svarrer 
Afbud: Nils Johnsen 
 

1. Dagsorden, Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet afholdt d. 24 november 2020, Godkendt 
 

3. Håndtering af HGF. 
- Vores plan er jo at udsætte HGF, men skal det være på ubestemt tid, eller skal vi allerede nu 
(igen) varsle den til den 7/6? 
- Er der indkommet nogle forslag og kandidater? TSN, Proceduren med afholdelse af HGF den 25. 
januar 2021 fortsætter. HB er forberedt på at corona-restriktionerne fortsætter efter den 17. januar 
2021. TSN og EH vil følge regeringens udmeldinger og hvis nødvendigt udsætte HGF til den 7. juni 
2021. Det besluttes, at bestyrelsens beretning skal være med i HGF-materialet – selvom HGF 
udsættes. Når og hvis HGF afholdes senere kan vi evt. supplere beretningen med det der er sket 
siden nu. 
Der er ikke modtaget nogle forslag, så det eneste forslag er det HB selv stiller omkring 
forsikringsforhold.  
EH oplyser at Yderhavnen ønsker at hæve havneafgiften til 190,- kr. – dette vil Inderhavnen gerne 
følge. Kanalhavnen ønsker at fastholde en havneafgift på 140,- kr. Disse priser lægges ind i 
generalforsamlingsmaterialet til beslutning. Indtil HGF, fortsætter vi med de priser der er godkendt i 
budget 2020. 
TSN har fået en henvendelse fra Peter Fredriksen, som ønsker et nyt dommerskur, det besluttes at 
der afsættes yderligere 10.000 kr. til Kapsejladsudvalget. Det besluttes at renovering af 
beddingspladsen afventer en godkendelse af budget 2021.  TSN, vi kører i ”sikker drift” – og der 
bliver stadig holdt HB-møder. 
 

4. Behandling af Carstens oplæg om hhv. nødhavn og havnepenge, CT der har i forbindelse  
med afholdelse af GF i Yderhavnen, været en debat i forbindelse med begrebet Nødhavn.  
Der var også en debat omkring betaling af havnepenge, hvornår skal de betales. CT har undersøgt 
om der findes noget i lovgivningen omkring dette. I lovgivningen er der ikke noget der hedder 
nødhavn, så det er i de fleste havne op til den enkelte havnefoged/havn og beslutte hvordan det 
skal håndteres. CT nævner et eksempel omkring en der sejler i en båd og får rorskade, han bliver 
slæbt ind i havn, skal han så betale. JJ – ja det skal han, da vores havn ikke er en nødhavn. RN – 
nødhavn findes ikke. Der diskuteres bordet rundt. Det besluttes, at vi i NSK ikke vil anerkende 
begrebet ”nødhavn”. Det betyder at gæstesejlere principielt altid skal betales ”havnepenge”. Der 
skal dog altid være plads til at udvise konduite ved særlige eller meget alvorlige situationer.  
 
I Yderhavnen er der meget pres på gæstepladserne om sommeren, så der er rigtig mange anløb i 
løbet af en dag. CT har undersøgt lovgivningen, omkring emnet, og der står at der straks efter 
anløb skal betales havnepenge. Så CT vil gerne høre hvad holdningen er i NSK. CT har spurgt i 
bestyrelsen i Yderhavnen hvad deres holdning var, og der er holdningen at der skal betales straks 
efter anløb.  
  EH mener at skiltningen skal være tydelig, så er der ikke noget at være i tvivl om. CT har 
undersøgt i andre havne. I Svendborg f.eks. skal der betales straks og de er meget strikse. Der 
opleves i de fleste havne at der skal betales straks efter anløb. Det besluttes, at fælles praksis i de 
tre havne skal være at havnepenge skal betales straks ved ankomst. Det betyder at gæstesejlere 



ikke har mulighed for anløb i kortere tid uden at skulle betale. Skiftetidspunktet mellem to døgn 
aftales til at være kl. 10.00. Erfaringerne med dette skiftetidspunkt kan tages op senere med 
henblik på eventuel justering.  
 
Det aftales at Torben retter henvendelse til Bisserup havn vedr. deres skiltning af, at man kan ligge 
gratis i NSK om dagen? 
 
  5. Fastlæggelse af HB's mødeplan for 2021 
Følgende mødeplan besluttes: HB-møder den 9/3, 6/4, 25/5 (formøde til HGF) og konstituerende 
HB-møde den 15/6. Fortsat - HB-møder den 31/8, 5/10 og 2/11 2021. + 11/1 2022 (formøde), 25/1 
2022 (konstituerende møde). Alle dage kl. 19 og som udgangspunkt i KH's klubhus hvis ikke andet 
aftales.  
 
  6. Evt. TSN, JH havde arrangeret et møde med TV2ØST, og dette blev afholdt d.d. (12 januar 
2021) – hvornår det bliver bragt vides ikke. JH oplyser, at han har fremsendt det oplæg som 
Torben har fremsendt til Næstved Byråd – det er journalisterne på TV2ØST der sætter dagsorden.  
 
TSN spørg til elinstallationerne på Beddingspladsen, om det er bragt i orden. RN oplyser at der 
som udgangspunkt ikke er noget galt med anlægget, men at der er flere brugere som bruger 
ledninger som ikke er egnede. Der sidder gamle sikringer i sikringsskabet, og RN foreslår at der 
bliver skiftet til automatsikringer.  
TSN oplever at der er enkelte stik på beddingspladsen som ikke virker, og TSN spørg RN om ikke 
han vil sørge for at få bragt det i orden. Det besluttes, at RN vil få elektrikeren til at gennemgå el-
tavlerne og få skiftet til automatsikringer til beddingspladsen. 
 

Referent Søren Svarrer 


