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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 25-09-2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 

Mødedato: 25. september 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: Kenneth Ahlgren med afbud 

 
 
 

Dagsorden: 
1.Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3.Eventuelt 
 
1: Orientering fra Formanden: 
 
Havnefoged for sæson 2019 er ved at være på plads. 
Karantænehuset er ved at blive sat i stand udvendigt. 
Agterpæle bliver kontrolleret den 27. og 28. oktober. 
Rambuk, hovedbestyrelsen syntes om ideen at vi i NSK investerer i en sådan, så vi fremover selv 
kan slå pæle. Måske er der også mulighed for at leje en sådan. 
Der er indkøbt nyt 20 tons åg til kranen på Ydernæs. 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 
Broer og Havne anlæg (SJ) orienterer: 
 
Vinterklargøring af Inderhavnen er i år lørdag den 10. november 
Der vil igen i år blive holdt nøje med forbrug af el når bådene kommer på land. 
 

1. (JH) har et punkt vedr. Diesel type/indkøb. 
Jacob undersøger muligheden for at købe det nye GTL produkt, priser og levering. 

 
Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer: 
Alt er ok. 
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Side 2 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 25-09-2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 

Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
Der er styr på det. 
 
2.(SJ) Wi-fi på Havnen 
Bestyrelsen ønsker ikke at investere i wi-fi til brug for vores gæster. Næsten alle har i dag bredbånd 
på deres mobile enheder. Men Jacob undersøger alligevel hvad sådan et system koster. 
 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
Der er pt 3 ledige pladser som kan sælges. 
 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
Der har været 806 overnatninger i både, med hensyn til antal overnatninger i autocampere har vi 
endnu ikke tallet 
 
3: Eventuelt:  
 
HUSK GENERALFORSAMLING 6. NOVEMBER KL 19.00 I SKIPPERSTUEN 
 
 
    Næste møde: torsdag den 25. oktober kl. 19. 


