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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 27-01-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 

Mødedato: 27. januar 2020 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). 

  Suppleant Jan Mikkelsen (JM) 
 
 Fraværende: Ingen 
 

 
Dagsorden: 
1. Orientering fra formanden 
2. Nyt fra ansvarsområderne 
3. Eventuelt 
 
1: Orientering fra Formanden: 

Orientering om hvor højvandsdiget kommer til at gå i Inderhavnen. Som det ser ud nu, vil det ikke 
komme til at genere Inderhavnen væsentlig. Måske lidt ved Masteskuret, da det kommer det til at gå 
bagom masteskuret, men foran toiletbygningen og bag vores container. Der er endnu ikke sat termin 
på hvornår det udføres. 
Der er søgt om areal tilskud hos Næstved Kommune. 
Der sættes både i vandet i Karrebæksminde den 18. april 
Der er Standerhejsning den 19.april kl. 14, det foregår som altid i Karrebæksminde 
Nytårskur næste år er søndag den 3. januar 2021 
Jan og Ejvind tager en snak med vores Havnefoged for den kommende sæson 
Vi har fået tjekket vores kloakrør under toiletbygningen. Der er desværre sunket et rør som giver 
problemer. Firmaet der har undersøgt det, foreslår at vi får det suget to gange om året for på den 
måde at undgå problemer.  
Hvis vi vil have det udbedret har HRJ har givet en pris på at hugge gulvet op og reparere kloak og 
derefter etablere nyt gulv. Lige nu vælger bestyrelsen den med at få suget to gange om året. 
 

 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
Bestyrelsen skal have trukket (tjekket) vores pæle så vi ved at det er som det bør være i forhold til 
vores forsikring. 
Bestyrelsen indkøber en billig brugt jolle til brug for den opgave da det skal udføres hvert år. 
Kontrol af pæle finder sted den 7 og 8 marts 
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Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer: 
Der er kommet 7 udlejninger til siden sidste møde. 
 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
Der er fjernet fliser og efterfølgende bliver der pudset vægge ved toiletterne i Karentænehuset. 
Der bliver indkøbt et nyt toilet til herretoilettet. 
 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
Der er lige nu 1 ledig plads. Flere har ønsket at få en plads her i Inderhavnen. Poul gør hvad han 
kan for at få kabalen til at gå op. 
 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
Der har været et overforbrug af el, det skyldes medlemmer der tænder for varmen både i 
Karentænehuset men også på toilettet. Bestyrelsen tager action og forholdsregler så det bliver 
mindre i fremtiden. Senest oplevede vi, at varmen stod på 30 grader. 
Kontoen udgør Kr. 213.053, 51 
Der er indkøbt en ny Dankort terminal og den gamle er sagt op, så vi til 1. januar kan tage et nyt, 
bedre og billigere system i brug. 
Bestyrelsen har et problem med en person der ikke har betalt kontingent, havnepenge sommer, 
andelsbevis og ej heller vinter plads. Der er anbefalet brev på vej til vedkommende. Båden vil ikke 
blive sat i vandet til april hvis der ikke er betalt. 
 
 
3: Eventuelt:  
 
Bestyrelsen har vendt muligheden for at indkøbe et par markedsparasoller til brug på terrassen. Vi 
må ikke montere vores markise igen. Bygningen ejes af havnen og efter istandsættelsen har vi ikke 
fået lov til at montere den. 
 
 
Næste møde: mandag den 23. marts Kl. 19 i Skipperstuen. 


