Dagsorden Mødereferat med blåt
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Ivan Ravn

Næstved Sejlklub

Dato: 14-03-2018
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2

Mødedato: 14. Marts 2018 kl. 19.00
Sted:
Skipperstuen Karrebæksminde
Deltager:

Tilkaldt:

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

Dagsorden:
1.Orientering fra formanden
2. Nyt fra ansvarsområderne
3.Eventuelt
1: Orientering fra Formanden:
Jan beretter at der er standerhejsning den 8. april 2018, og her håber man på at den nye stander kan
tages i brug.
Havnefogeden (Flemming) er indkaldt til møde med Jan, Poul og Ejvind. Mødet omhandler opstart
den 1. april, klargøring af havnen og rengøring af bygningerne.
I forbindelse med den nye stander, vil Poul finde en der kan grave ud til det nye fundamentet.
Man har fundet ud af at agter-pælenes tæring på de 3 af de 8 rør der er trukket, at tæring ses i
svejsninger og samlingerne på de 3 rør. Flid og Flair er gået ind i sagen og vil hjælpe med at finde
ud af hvorfor der sker tæring i samlingerne og svejsningerne. Vi vil í denne sammenhæng
fremsende de billeder vi har af rørene.
Flair vil fremsende hvilke kg tryk, man skal trykprøve rørene med.
Der bliver slået 6 nye rør som erstatning for dem der er blevet trukket inden den 1. april
Vild med vand, afholdes i Inderhavnen den 9. juni 2018, det er hovedklubben der står for
agreementet. Der bliver flere event, eksempelvis kajakroning med mere…
2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer:
Forårsklargøring af broer den 24.marts 2018, Søren efterlyser nogen der kan hjælpe.
Indkaldt 7 medlemmer, det er ikke nok.
Bro 2 tur til en grundig rengøring.
Pladsoprydning
Flag bestilling, dannebrog i den rigtige størrelses

1

Dagsorden Mødereferat med blåt
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Ivan Ravn

Næstved Sejlklub

Dato: 14-03-2018
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2

Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer:
Ingen info
Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Ingen info
Bro pladser (PE) orienterer:
Der er 22 ledige pladser lige nu. Der er 1der har givet muligt tilsagn om at blive medlemmer i.
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
Problemer med at folk bruger meget voldsomt strømforbrug i kolde perioder.
Det går fra 30 kw til 150 kw pr døgn.

3: Eventuelt:

HUSK:
Standerhejsning den 8. april 2018 kl. 1400
PS. Karrentænehuset.

Næste møde: 19/4 2018

Supplerende referent
Ivan Ravn
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