Dagsorden Mødereferat med blåt,
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Jacob Holm

Næstved Sejlklub

Dato: 9-05-2019
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4

Mødedato: 9. maj 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: Flemming Mazur, Poul Elvig.

Dagsorden:
1.Orientering fra formanden
2. Nyt fra ansvarsområderne
3.Eventuelt
1: Orientering fra Formanden:
Sikkerhedsudstyr broerne
Der er søgt om nye redningskranse til vores broer, de er kommet og monteret.
Redningsstiger til at montere på broerne. Bestyrelsen undersøger priser og muligheder. Måske ender det med, at vi giver
de eksisterende stiger et eftersyn og reparation.
Renoveringen af Karantænehuset
Der er ifm. sandblæsning af huset sket skader på glasset i vinduerne
Der skal etableres emhætte i køkken, Ejvind kigger på muligheder og dele.

Borgermøde vedr. kystsikring på ENØ
Formanden var til møde i Herlufsholmhallen den 8. maj og fremlagde detaljer fra mødet
Nu er projektet sendt til høring. Bestyrelsen følger udviklingen tæt.

2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer:
Et par stykker af vores bord/bænke sæt er ved at være færdige, så bestyrelsen indkøber nogle nye.
Broen ved bro 3, skal sættes i stand i indeværende år. Havnefoged tager action på det.
Spunsvæggen skal også have et tjek. Bestyrelsen håber at finde en dykker der kan hjælpe.
Bestyrelsen overvejer og undersøger om vi for små penge kan sætte de to gamle flydebroer i stand. De bruges blandt
andet til at transportere pæle på når der skal slås nye.
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Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer:
Der har siden sidste møde kommet en udlejning mere i år 2022.

Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Angående Karantænehuset se ovenfor.
Der bliver etableret en elektronisk lås med alarm på vores vandledning, så vi kan holde øje med forbrug. Og i tilfælde af
stort forbrug vil der gå en alarm.

Bro pladser (PE) orienterer:
Der er pt 15 ledige pladser.

Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
Intet at notere

3: Eventuelt:
Intet at notere

Næste møde: Formanden indkalder når nødvendigt, dog er mandag den 2. september aftalt
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