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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 2-09-2019 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Mødedato: 2. september 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: ingen 

 
Dagsorden: 
1.Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3.Eventuelt 
 
1: Orientering fra Formanden: 
 
En NSK sejler kom til skade med sin fod på Inderhavnens bro. Skaden har medlemmet meldt til sit 
forsikringsselskab. Det pågældende medlem fik efterfølgende lov til at holde sin sommerferie i 
Inderhavnen. 
 
Der er indkøbt et telt så musikerne kan sidde i tørvejr når de om sommeren underholder på 
græsplænen foran Karantænehuset 
 
Der er konstateret borebiller i træværk I Karantænehuset. Det ejes af Næstved Havn og de er på 
sagen. 
 
 

2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
 
Servicebro og ”Jytte´s bro” skal renoveres. Vi  skal sikre os at spunsvægen kan holde, eventuelt 
med pæle og tværplanker eller jern mod landsiden. Dækket bør vendes så der undgås samlinger af 
planker.  Bestyrelsen får en dykker til at kontrolere spunsvæg og efterfølgende tages der beslutning 
om hvad der så skal udbedres. Det bør laves inden bådene kommer på land, da det vil besværliggøre 
adgangen med materiel og biler. 
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Side 2 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 2-09-2019 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

 
Udlejning Skipperstuen(KA) orienterer: 
 
Siden sidste møde er der kommet to udlejninger mere. 
 
Der har været kritik af manglende rengøring af Skipperstuen. Det viser sig det er klubbens egne 
medlemmer der ikke helt er med på ideen om selv at holde lokalet rent og pænt. Jan tager en snak 
med Havnefoged og formand for kapsejlerne. 
 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Toiletbygning: det er efterhånden umuligt at holde baderum og toiletter rene, et forslag kunne være 
at fjerne de gamle toiletter og vaske, derefter få epoxy behandlet gulvene samt fliserne på væggene. 
I Dyvig Bådelaug´s havn, har fået behandlet deres toiletter med Epoxy med 10 års garanti og det ser 
rigtig godt ud. 
Bestyrelsen undersøger lokalt hvad sådan en løsning vil koste. 
 
Ved samme lejlighed undersøges det også hvad det vil koste at udskifte toiletter og håndvaske til 
noget nyt og tidsvarende. 
 
Der er forslag om at der sættes en lille container op til metaldåser på pladsen ved de andre 
containere 
 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Poul oplyser at der er fire der godt vil have plads i Inderhavnen og da der kun er tre ledige, må han 
melde UDSOLGT. 
Mon ikke det ændrer sig lidt ultimo året når der sendes opkrævninger ud…det er set før. 
 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
 
EL-arbejde: Der er en del hængepartier som skal udbedret nu, Ejvind tager kontakt til El-Installatør 
og får sat dem I gang. Det er blandt noget lys og stander på Bro der er problemet. 
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Side 3 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 2-09-2019 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

3: Eventuelt:  
 
HUSK: 
Generalforsamling Inderhavnen den 11 november 
Standernedtagning den 27. oktober I Kanalhavnen 
Samme sted er der den 1. december julehygge med Gløgg 
Se mere på hjemmesiden. 
 
 
Næste møde: ? 


