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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 7-06-2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4 

Mødedato: 7. juni 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: Ivan Ravn 

 
 
 

Dagsorden: 
1.Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3.Eventuelt 
 
1: Orientering fra Formanden: 
 
”Vild med Vand” i Karrebæksminde på lørdag, der er åbent i nogle af bådene og der er mulighed 
for at prøve lidt forskelligt legetøj på vandet. 
 
Grejbanken, deres både og mandskab fylder meget en gang i mellem vores både, så meget at vores 
medlemmer ikke rigtig tør sejle ud. Jan har taget kontakt til deres ansvarshavende. Det er aftalt at 
det ikke sker igen. I fremtiden vil de udelukkende sejle udenfor det område vi benytter til og fra 
vores bådpladser. 
 
Vores broer/pæle. Bestyrelsen fortsætter med at kontrollere at pælene kan tåle et træk på kg. 300. 
 
Der er Standerhejsning søndag den 28. april 2019 
Der er Standerhejsning søndag den 26. april 2020 
 
P-skiltet ved indkørslen til Inderhavnen fjernes, da alt for mange turister og badegæster benytter 
vores P-plads.  
 
Eventcentret på Rotteøen mener de har fået lov til at benytte vores toiletfaciliteter et par gange om 
ugen. Men det har de ikke, de fik lov en enkelt gang sidste år, men fremadrettet må de benytte deres 
eget, ikke Inderhavnens. 
 
De nye boder på ”Stejlepladsen” mener ligeledes at de kan få lov til at benytte vores bad og 
toiletter, men bestyrelsen har sagt nej. 
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Fiskerne har brugt vores mastekran nogle gange, det vil vi ikke have med mindre de betaler for det, 
eller give os en rabat når vi får slået pæle. 
 
De tre NSK havne bestyrelser overvejer sammen at købe/bygge en flåde til at trække og slå nye 
pæle. 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer: 
 
Bestyrelsen er stolte over vores nye marineflagstang eller flagbastion. Næste år bliver 
nationalitetsflagene et nummer større 
Husk at plast pælene på broerne ikke må bruges til fortøjning, det er metal øjerne og kun dem der 
må benyttes. Hjælp gæstesejlerne når de kommer til vores havn. 
Søren mener at vores broer er pæne rene, men mener også at de måske kan blive endnu renere. 
Ejvind har undersøgt hvad nye rør til vores agter pæle vil koste, de skal min. være 9 meter lange. 
Kenneth har også undersøgt lidt om priser på nye stål rør samt andre muligheder blandt andet en 
Amerikansk træsort. 
Hvis og når der skal indkøbes nye pæle vil Yderhavnen gerne med i et samlet indkøb. 
Der er sat nye brædder på havnekajen der hvor der var mangler, tak til Flemming Mazur og Svend 
Dahl. 
 
 
  
Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer: 
 
Siden sidste møde er der kommet 8 nye udlejninger, den ene af dem helt fremme i år 2020. 
Der er jævnligt henvendelser fra personer der IKKE er medlemmer, de får naturligvis en pænt nej. 
Bestyrelsen har lagt reservationer ind for de kommende to Standerhejsninger, så vi er sikre på, at 
Skipperstuen de dage ikke er lejet ud. 
  
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Poul har fået tilbudt noget brugt køkken, desværre er der ikke nok og vi har derfor sagt nej-tak. 
endvidere ender det nok med, at når tiden og pengene er der, køber vi noget nyt, 
Bestyrelsen har stadig antennerne ude for mulige løsninger af nyt køkken i Skipperstuen. 
Men der vil ikke bliver investeret i nyt køkken så længe vi har udfordringer på eventuelle nye pæle. 
Der er IGEN kommet klager over manglende oprydning og opvask i Karantænehuset. Hjælp til og 
hold øje. 
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Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Vi har kun 12 ledige plader lige nu.  Sidste forår var tallet 37. og der er vist ovenikøbet et par nye 
mere på vej ind. 
 
. 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Intet nyt. 
 
3: Eventuelt:  
 
 
 
 
Næste møde: tirsdag den 28. august kl. 19 i Skipperstuen 


