Dagsorden Mødereferat med blåt
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Jacob Holm

Næstved Sejlklub

Dato: 19-04-2018
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3

Mødedato: 19. April 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: Søren Jacobsen, Ivan Ravn

Dagsorden:
1.Orientering fra formanden
2. Nyt fra ansvarsområderne
3.Eventuelt
1: Orientering fra Formanden:
Der er indgået aftale med vores Havnefoged Flemming for sæsonen. Aftalen løber lidt længere end
de forrige år, Flemming starter 2 uger tidligere og slutter 2 uger senere.
Årsmærker er kommet hjem og er på havnekontoret.
På den lille vej ned mod Inderhavnen, har Erhvervsforeningen i Karrebæksminde, planer om at lave
nogle stadepladser. Bestyrelsen er blevet orienteret og har meldt tilbage at der kan og vil måske
blive P problemer på vores område. Det er planen det skal være små hytter og ikke telte og
lignende. Indtil videre er der aftalt en prøveperiode på et år.

2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer:
Havnen, broer og anlæg er klar til sæsonen. Men der er dog lidt som bestyrelsen skal have fat i….
Der forestår dog en mindre reparation af kajen ved Bro 3. Det bliver lavet når bådene er i vandet.
Vores flåder skal også have en tur, der mangler lidt opdrift i dem.
Der er indkøbt en vægt så bestyrelsen kan kontrollere og lave prøve træk i vores agter pæle.
Der har været kontrol og inspektion af vores mastekran og den blev godkendt.
En ny faldsele er bestilt, faldselen er 10 år gammel og kan ikke længere godkendes.
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Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer:
Der er kommet 8 bookinger i 2018 og en i 2019 og en enkelt i 2020.
Bestyrelsen har booket de datoer som klubben skal bruge i de kommende år, så dobbeltbookinger
undgås.
Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Det hjørne på Karantænehuset der smuldrer, vil vi i dialog med Næstved Havn om. Bygningen er
bevaringsværdig og derfor skal vi i dialog.
Bro pladser (PE) orienterer:
Der er 19 ledige pladser lige nu, der er heldigvis færre end sidste år.
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
Der er kommet lys i toppen af mastekranen.
Der er endnu ikke modtaget arealtilskud fra kommunen.
Der har i perioder hen over vinteren været et meget stor el forbrug på vinter pladsen på havnen.
Bestyrelsen har besluttet sig for, at hvis den kommende vinter ligeledes giver et alt for stort el
forbrug, vil strømmen på pladsen blive afbrudt.

3: Eventuelt:

Næste møde: 6. juni i Skipperstuen.
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