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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 28-08-2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Mødedato: 28. august 2018 kl. 19.00 
Sted:  Skipperstuen Karrebæksminde 
 
Deltager: Tilkaldt:        Jan Christoffersen (JC), Ejvind Bodal (EB), Poul Elvig (PE),  

Søren Jacobsen (SJ), Jacob Holm (JH), Kenneth Ahlgren 
(KA).Flemming Mazur (FM). Ivan Ravn (IR) 

  
 Fraværende: Ingen 

 
 
 

Dagsorden: 
1.Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3.Eventuelt 
 
1: Orientering fra Formanden: 
 
Der er Generalforsamling i Inderhavnen tirsdag den 6. november. 
Havnefoged 2019, bestyrelsen er bekendt med, at Inderhavnen skal have ny for det kommende år, 
kunne du tænke dig at være havnefoged så giv bestyrelsen et signal. 
Der vil i vinter være åbent for Autocampere på pladsen. De vil ikke få adgang til bad og toilet, men 
betaler for plads og strøm kr. 50,- i døgnet. 
Gæstesejlere, vores havn har været pænt besøgt gennem sæsonen. 
Vores store plæneklipper skal have et stort service 
Vi skal have købt lidt nye borde/bænke sæt 
Bestyrelsen overvejer at udvide terrassen mod havnen 
Der er bådoptagning lørdag den 20. oktober 
 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer: 
 
Agterpæle, der er stadig nogle der mangler at blive kontrolleret. Lørdag en 27. og søndag den 28. 
oktober fortsættes der. 
I løbet af vinteren/foråret kommer der nye brædder på kajen ved mastekranen. 
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Side 2 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 28-08-2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Inderhavnen foreslår på næste bestyrelsesmøde i hovedklubben, at NSK indkøber en flåde det kan 
slå pæle. 
Vores 2 gamle små flydebroer skal måske have et eftersyn og efterfølgende reparation, et medlem 
fra Kanalhavnen har tilbudt at give dem en kærlig behandling 
  
Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer: 
 
Der er kommet 6 bookinger siden sidste møde, helt frem til 2020. 
Der investeres i ny dør til toilettet i Skipperstuen 
 
  
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Der har været håndværkere og måle op med henblik på sandblæsning af Karantænehuset. Der skal 
endvidere skiftes nogle sten. Da det er havnens ejendom, skal de betale. 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Det går forrygende, lige nu har vi kun 5 ledige pladser.  
. 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Der er indkøbt nogle nye el-pærer til broerne, de er dyrere men bruger mindre strøm 
 
 
3: Eventuelt:  
 
Intet 
    Næste møde: tirsdag den 25. september 2018 


