Dagsorden Mødereferat med blåt,
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Jacob Holm

Næstved Sejlklub

Dato: 8-10-2019
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6

Mødedato: 8. oktober 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:
Indkaldelse til Inderhavnens GF er lagt på hjemmesiden og er fastsat til den 18. november.
Alle i bestyrelsen genopstiller til GF.
Lukningen af Græshoppebroen i 2020. Hovedbestyrelsen har kontaktet Næstved kommune, da NSK
ikke er tilfreds med at sæsonen bliver afkortet for klubbens sejlere.
Jan har haft det første indledende møde med vores Havnefoged.
2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer:
HRJ er stort set færdige med vores nye broer. De forventes færdig onsdag den 9. oktober.
Der er endnu ikke sat dato på den dag hvor pladsen og broerne skal vinterklargøres.
Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer:
Siden sidst har der været en ny udlejning.
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Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Bestyrelsen vil gerne af med det gamle betonrør og dæksel der ligger på arealet vest for
Skipperstuen.
Der har været en snak om hvad vi gør ved toiletbygningen, ingen beslutning er taget endnu.
Bestyrelsen ønsker dog at få en pris oplyst så derfor indhentes der et tilbud fra en lokal murer.
De gamle defekte flydebroer tages op når bådene til foråret er kommet i vandet. Måske kan de
sættes i stand. Bestyrelsen vil gerne så vidt det er muligt have adgang til en flydebro. Kan de ikke
sættes i stand overvejes det at bygge en ny.
På Karantænehuset er der en udendørs lampe der lyser altid som ikke kan slukkes. Bestyrelsen
ønsker det lavet forskriftsmæssigt og det vil sige den skal kunne slukkes.
Emhætten i køkkenet er ikke tilsluttet efter istandsættelsen af Karantænehuset. Bestyrelsen får sat
gang i opgaven.
Bro pladser (PE) orienterer:
ALT UDSOLGT der er ikke flere ledige pladser. Dejligt.
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
EL-standerne på broerne er blever repareret.
3: Eventuelt:
Isætning af både i Karrebæksminde 2020 finder sted den 18. april
Bestyrelsen kontrollerer pælene i havnen den 4. og 5. april.
Husk generalforsamling den 18. november 2019 kl. 19 i Skipperstuen.
Næste møde: mandag den 25. november hvor konstituering efter vores GF finder sted.
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