
INDERHAVNENS ORDINÆRE 

GENERALFORSAMLING 

mandag den 18. november 

2019DAGSORDEN. 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Erik Sørensen 

Niels Erik blev valgt uden modkandidat og kunne konstatere, at 
Generalforsamlingen var indkaldt efter Vedtægterne. Der var mødt 16 
stemmeberettigede medlemmer op. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
På grund af sygdom havde formand Jan Christoffersen meldt 
afbud, så Jacob Holm læste beretningen op. 
Beretning blev godkendt med klapsalver 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
Ejvind fremlagde regnskabet og gik ganske kort gennem 
nogle af tallene, blandt andet om den ekstra store udgift 
der har været omkring det med de nye PL-rør der er lagt 
ned så vi forhåbentlig undgår vandspild fremover. 
Regnskabet blev godkendt med klapsalver 

4. Behandling af indkomne forslag: 

Der var ingen indkomne forslag 

5. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, 

herunder fastsættelse af IH ́s afdelingskontingent og 

vinterpladsleje. 
Ejvind gik gennem budgettet og kom her ind på udgiften til de nye broer samt at der 
er sat penge af til det der nu må komme ifm. vores toiletbygning. De priser vi kender i 
dag, fortsætter det kommende år. De er som følgende: 

 

Sommer plads i havnen kr. 3.500 

Vinter plads på P-pladsen kr. 1.500 

Gæster fra andre havne der står på P-pladsen kr. 1.700 



6. Valg af formand, som også er repræsentant til NSK`s 

Hovedbestyrelse: Jan Christoffersen modtager genvalg                    

Jan blev valgt uden nogen modkandidater 

7. Valg af kasserer: Ejvind Bodal modtager genvalg                               

Ejvind blev valgt uden nogen modkandidater 

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 

Flemming Mazur modtager genvalg 

Poul Elvig modtager genvalg 

Kenneth Ahlgren modtager genvalg 

Ivan Ravn modtager genvalg 

Jacob Holm modtager genvalg 

Alle 5 bestyrelsesmedlemmer blev valgt uden nogen modkandidater 

 

9. Valg af 2 revisorer: 
Karen Sofie Blom modtager genvalg 

Carsten Hansen modtager ikke genvalg 

Karen Sofie Blom blev valgt og 
Lis Møller flytter fra Revisor suppleantposten op og bliver ny Revisor 
 
 

10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 
Jan Mikkelsen modtager genvalg 

Jan blev valgt uden nogen modkandidat. 

 

 

11. Valg af revisorsuppleant: 
Lis Møller modtager genvalg 

Men da Lis er flyttet op som Revisor skulle vi bruge en ny, og her blev       
Palle Østergaard valgt. 

 

 



12. Eventuelt: 

 

Lis møller foreslår at i tilfælde af rigtigt dårligt vejr, kan sejlklubben benytte 
Skipperstuen til de sommerfester som vores Havnefoged laver. 

 

Palle Østergaard er inde på, at musikken jo spiller på plænen foran 
Karentænehuset og der jo ikke kan være to fester i gang på samme tid. 

Flemming Mazur er inde på noget af det samme det med at skille festen ad i to 
dele ikke går. 

 

Karna siger vi kan jo reservere huset og så flytte hele festen hvis det er dårligt 
vejr. 

 

Niels Johnsen at det jo havde været super godt hvis man i 2019 havde haft 
den mulighed at flytte festen indendørs når det nu var så dårlig vejr som det 
var. 

 

Palle fortæller at der nu er indkøbt et telt der tåler blæst og regn, så musikken 
kan få ly i tilfælde af regn. 

 

Referent: jeg tror vi nåede frem til, at bestyrelsen reserverer hvis muligt, 
Skipperstuen til disse fester og så flyttes HELE festen indendørs hvis det er 
dårligt vejr 

 

Karentænehuset, forrummet hvor der er fjernet håndvaske bliver sat lidt 
pænere i stand i løbet af vinteren oplyser Flemming Mazur, på kritikken af, at 
det ikke er så pænt. 

 

Svend Dahl savner markisen vi havde på Karentænehuset. Ejvind fortæller, at 
efter istandsættelsen af huset må vi ikke længere sætte den op. Fra flere sider 
har der været forslag om at sætte et par pæle op så så kunne bære en 
markise der på samme måde som på Cafeer kan skyde dug ud til begge sider. 

 

Svend Dahl har et stort ønske om, at bestyrelsen/Havnefoged i større grad 
tænker over hvem der gives tilladelse til at ligge og specielt hvordan de ligger 
på ”Jyttes Bro” Når der ligger både der rager lagt bagud i bassinet kan det 
være et stort problem at komme på plads med Svend Dahls båd. Svend haf 



ofte set andre sejlere nærmest bare ”smide” deres båd tilfældigt på den plads 
for så at forlade den, de bør henvises til vores Gæstebro. 

 

Ivan Ravn fortalte at på søndag er der vinterklargøring af broer og arealer og 
man er velkommen til at komme og hjælpe. Der er Skipperlapsskovs til dem 
der hjælper….efter udført arbejde. 

 

 

Efter generalforsamlingen tog Torben Søndergaard ordet og fortalte lidt om 
Ydernæs, Kommunen og Næstved Havn. 

 

Året Generalforsamling tog kun 35 minutter, så bestyrelsen tager til 
efterretning, at det går vist meget godt i Inderhavnen. Måske havde              
EM fodboldkampen også en hvis indflydelse? 

 

Det var hvad jeg så og hørte mandag den 18. november 2019. 

 

Referent Jacob Holm 

 

 

Dirigent, Niels Erik Sørensen   Formand Jan Christoffersen 

 

 

-----------------------------------------   ----------------------------------------- 


