Dagsorden Mødereferat med blåt
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Jacob Holm

Næstved Sejlklub

Dato: 17-01-2017
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2

Mødedato: 17. januar 2017 kl. 19.00
Sted:

Skipperstuen Karrebæksminde

Deltager:

Tilkaldt:

Jan Christoffersen (JC), Ejvind Bodal (EB), Poul Elvig (PE),
Jacob Holm (JH), Søren Jacobsen (SJ)Kenneth Ahlgren (KA).
Flemming Mazur (FM). Ivan Ravn (IR) Suppleant

Deltog ikke:

Dagsorden:
1.Orientering fra formanden
2. Nyt fra ansvarsområderne
3.Eventuelt
1: Orientering fra Formanden:
Velkommen til Ivan, suppleant og ny i bestyrelsen
Formanden har været til møde med Næstved Havn blandt andet om Parkering i
Karrebæksminde. Der er indkaldt til et nyt møde.
NSK vil gerne have hjælp til at færre holder på vores område med mindre de er
medlemmer eller har et ærinde i klubben.
Omdeling af aktivitetskalender for Inderhavnen. Den er at finde på klubbens
hjemmeside under Inderhavnen. Bemærk der kan komme rettelser, så hold øje.
Er bliver bestilt mærker til klubbens både (kvittering for betaling)
Generalforsamling i NSK tirsdag en 24. januar, der ligger materiale på klubbens
hjemmeside.

2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer:
Enkelte brædder på broerne er blevet løftet af højvandet.
Der er klargøring af broer og anlæg den 25. marts.
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Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer:
Siden sidste møde er der kommet 7 udlejninger

Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Der forestår oprydning på arealerne efter stormen

Bro pladser (PE) orienterer:
Der er 15 ledige pladser
Der er knækket en pæl der bliver sat en ny
Der skal fjernes en pæl ved Bro 3

Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
Der er kommet opkrævning på leje af havn
Opkrævning på el er også kommet, samt regninger på materialer til brug for
renovering af Karantænehuset, gulv, maling mm.

3: Eventuelt:
På næste møde planlægges resten af Bestyrelsesmøderne for forårssæsonen.

Næste møde: torsdag den 9. marts kl. 19:00

Jacob Holm
Sekretær.
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