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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 23-03-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

Mødedato: 23. marts 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). 

  Supplant  Jan Mikkelsen (JM) 
  

Fraværende: Jan Mikkelsen 
 
Mødet blev holdt som telefonmøde. 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Orientering fra formanden 
 
Nyt fra sidste Hovedbestyrelsesmøde: Alle bygninger, klubhuse og toiletbygninger er lukket og 
medlemmerne har ikke adgang indtil videre. Det er kommunikeret ud til samtlige medlemmer. 
 
Standerhejsning er udsat, men klubstander bliver hejst uden deltagelse af medlemmerne. 
 
Ophold i vores både i havnene, er op til den enkelte og klubben beder medlemmerne respektere 
afstande, det samme gælder alt omkring isætning af både samt når vi mødes på pladserne og i 
havnene. NSK har ikke bemyndigelse til at agere ”Politi” men henstiller til medlemmerne om at 
respektere gældende regler udstukket af myndighederne. 
 
Gæstesejlere er velkomne men igen, de skal respektere de gældende regler. De har naturligvis heller 
ikke adgang til nogen bygninger. 
 
Havnefoged for sæsonen 2020 er på plads, det bliver Jonathan som sidste år. 
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2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
 
Alle agter pæle er blevet tjekket. Der var 10 pæle der ikke kunne klare belastningen på 300 kgs 
træk. Nye agter pæle er i gang med at blive etableret af fiskerne. 
Det system bestyrelsen har lavet til kontrol af pælene (FM) fungerede fint men blev overbelastet, så 
næste år bliver kontrollen det lavet over 2 dage. Det er for hårdt ved grejet at lave det på en dag 
(batteri og lader). 
 
Inderhavnen bliver gjort klar lørdag den 28. marts, men HUSK de regler der gælder i denne virus 
tid. Så den er klar til at modtage bådene. Husk Inderhavnen har isætning af både lørdag den          
18. april. 
 
Alle redningsstiger er repareret og klar til montering. 
 
Der kommer service på mastekranen torsdag den 26. marts. 
 
Tømningstank til at tømme bådenes toilettanke er indkøbt og leveret. Det er ved at blive etableret. 
 
Der er lavet en ny aftale med Shell så vi får lidt mere rabat på vores diesel til bådene. 
 
Årsmærker 2020 til bådene er indkøbt og kan afhentes hos Havnefogeden når alt bliver mere 
normalt igen. 
 
Vores dieseltank på havnen, kan ikke længere godkendes (forsikring) og skal derfor skiftes. 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på en ny. Samtidig kommer der en ny pumpe hvor det bliver muligt 
at betale direkte på tanken med kort.  
Det koster kroner 177.00 for en ny, men den kan også købes med kroner 4.350 om mdr. i 5 år. som 
så er inklusive service og vedligehold. Bestyrelsen vil gerne vide hvad service koster efter de 5 år. 
HB overvejer hvad tilskud de vil betale til det nye tankanlæg, da det jo er noget hele klubben har 
glæde af. 
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Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer: 
 
Skipperstuen er også lukket, dem der havde booket her i denne virus-tid, har efterfølgende afbooket 
deres termin og -eller flyttet til efteråret. 
 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Karentænehuset, væggen i toilettet er lavet og malet 
Der er skiftet nogle toiletter i toiletbygningen. 
Der er et par brusere der driller, det har bestyrelsen fokus på, Jan taler med Palle. 
Kloaksystemet skal suges her inden sæsonen 
Bestyrelsen vil foreslå at toiletterne stilles således at de altid skyller med stort skyl for at undgå 
forstoppelse i systemet. Mange gæster/medlemmer skyller med for lidt vand og det skaber 
problemer i vores rør. 
 
 
Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Der er en enkelt ledig lille plads med en bredde på 3,20 meter 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Der kommer  arealtilskud på ca. 74.000 kr. 
 
3: Eventuelt:  
 
 
Næste møde: tirsdag den 14 kl. 19:00 det bliver et telefonmøde. 
Jacob sender nummer og kode dagen før. 


