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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent:  Dato: 28-03-2019 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

 
Mødedato: 28. marts 2019 kl. 19.00 
Sted:  Skipperstuen Karrebæksminde 
 
Deltager: Tilkaldt:        Jan Christoffersen (JC), Ejvind Bodal (EB), Poul Elvig (PE),  

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: 
 
Lidt information fra HB mødet om blandt andet om den nye erhvervshavn og vinterpladsen. 
Der har været dialog med Næstved Havn om der kan laves et samarbejde omkring uddybning af 
Inderhavnen. Det er desværre ikke muligt. Inderhavnen vil nu overveje at søge om tilladelse til selv 
at uddybe. Indenfor et par år skal der gøres noget. 
 
Karantænehuset er stort set færdigrenoveret. 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
 
Broer og havnen er klar til sæsonen. Vi skal have kigget på det redningsudstyr der er monteret på 
broerne. 
Trinene på redningsstiger skal skiftes. 
Bestyrelsen overvejer hvad og hvornår der skal laves ny bro ved mastekranen, Spunsvæg og 
understøtning skal have et særlig tjek. Måske flytter vi bådene lidt længere ind når de skal på land 
til efteråret for at få plads til at udføre arbejdet. Men allerede i år går bestyrelsen i gang med at 
reparere broen ved ”Jyttes plads”. 
Der er i år trukket nye plastrør til vandforsyning til broerne, de gamle plastrør var møre. Ved 
samme lejlighed er der trukket et nyt rør til brug for nyt toilettømningsanlæg. 
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Både Inderhavnen og Yderhavnen skal have slået nogle nye pæle, de bliver slået inden bådene skal i 
vandet. Bestyrelsen har måske adgang til at låne eller købe en flåde så vi i fremtiden selv kan slå 
pæle. 
 
Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer: 
 
Der er lagt datoer ind så vi er sikre på at vi som klub kan bruge Skipperstuen. 
KA mangler flere kalendere da der er mange forespørgsler. 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Når bådene er kommet i vandet, skal P-pladsen have en god oprydning. 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Der er desværre pt 15 ledige pladser. 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Skal der indføres pligtarbejde eller skal medlemmerne betale? Medlemmerne møder ikke op og 
deltager når der skal udføres arbejde. Bestyrelsen lægger information om problemet på 
hjemmesiden. 
 
3: Eventuelt:  
 
Flemming mødte op med den nye vogn vi skal bruge til at kontrollere agterpæle med. Flot arbejde. 
Den glæder vi os til at tage i brug når vi til efteråret igen skal tjekke pælene. 
Havnefoged Per starter den 1. april. 
 
Standerhejsning den 28. april kl. 14.00 
 
    Næste møde: torsdag den 9. maj kl. 19.00 


