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Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 9-03-2017 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

Mødedato: 9. marts 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: Ingen afbud 

 
 
Dagsorden: 
  

1.Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3.Eventuelt 
 

 
 1: Orientering fra Formanden: 

Formanden er indkaldt til møde med havnen angående parkeringsforholdene i og 
omkring Inderhavnen. 
Der er også forespørgsel fra Næstved Havn om tilladelse til at bruge Karantænehuset 
til omklædning for skolerne i Næstved når der er undervisning i kajak. 
På dette møde deltager formand for NSK samt Inderhavnens formand Jan 
Christoffersen. 
Inderhavnen er også i dialog med havnen om at leje vej-arealerne rundt om 
Skipperstuen. Det er i dag en del af Næstved Havn. 
 

 
 
 
 2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 
 Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer: 
 Der er indkaldt til forårsklargøring i havnen den 25. marts kl. 08.00. 

Bestyrelsen indhenter tilbud på køb af en lille fejemaskine til brug for rengøring på 
broer og havneareal. 
Området ved Bro 3 er tjekket og der er skiftet brædder hvor det var nødvendigt. 
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 Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer: 
 Det går godt. Der er gang i udlejningen. 
  
  
 Bygninger: (FM) orienterer: 
 Skipperstuen: Der skiftet regenereringsanlæg og sæbedispenser til opvaskemaskinen. 

Renovering af karantænehuset er færdiggjort. Der er lagt nyt gulv og malet. Der 
mangler belysning, bliver indkøbt og monteret snarest muligt.  Bestyrelsen siger 
mange tak til de flinke medlemmer der har udført et stort flot stykke arbejde. 

  
 

Arealer (FM) orienterer:  
Der ligger noget tang og træstykker fra vinterens storme og højvande, det bliver 
fjernet når bådene er kommet i vandet. 
Når der er penge i kassen indkaldes der til frivilligt arbejde hvor der skal nyt hegn om 
grillpladsen. 

 
 
 Bro pladser (PE) orienterer: 
 Lige nu er det 19 ledige pladser 
 Der er fjernet en pæl der stor i vejen ved bro 3, så der er bedre plads. 

Der er slået en ny pæl ved en af jollepladserne. 
 

 
  

Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 Den 14. marts er der møde med Flemming vores havnefoged omkring sæsonen. 

Det overvejes at installere en varmepumpe i toiletbygningen. Det skulle gerne give et 
bedre klima og trække noget af fugten ud af luften. Der vil sikkert også kunne spares 
nogle penge når de gamle El radiatorer kan pilles ned. 
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3: Eventuelt:  
Der har være informationsmøde om brugen af NSK hjemmeside. 
Næste uge den 14. marts er der fællesmøde mellem de 3 havne. 
 
 
   
Næste møde: torsdag den 20. april kl. 19.00 

 
Jacob Holm  
Sekretær. 


