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Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 16-06-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Mødedato: 16. juni 2020 kl. 19.00 
Sted:  Skipperstuen 
 
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 
 
Alle andels pladser i alle 3 NSK havne er solgt. Det er godt nok længe siden vi har haft udsolgt. 
 
Havnefoged: 
Medhjælper Palle er ikke disponibel for indeværende sæson pga. sygdom. Det gør, at Bestyrelsen 
må arbejde på at finde andre løsninger, så Poul tager vagten onsdag i denne uge, Jan tager torsdag 
og fredag. 
Poul vil prøve at spørge en han kender om han er klar til at hjælpe Jonathan fremover som 
medhjælper primært på kontoret. 
Med hensyn til rengøring af toiletterne har Bestyrelsen har modtaget et tilbud. Opgaven skal løses 
og bestyrelsen arbejder videre med opgaven. 
 
Motorbåd / Bayliner: 
Som står på pladsen ved Karantænehuset er videre i processen. Hører vi ikke fra ejeren, vil den 
blive bortauktioneret. Alle udgifter dækkes af den pris der kommer ind ved et salg. Det hele foregår 
efter reglerne og via Advokat. 
 
Der kommer ny dieselstander den 25. juni, inden da skal det diesel vi har i den eksisterende tank 
sælges. Ejvind lægger det på Facebook og så forventer vi medlemmerne hjælper os af med 
brændstoffet. 
 
Toiletterne driller stadigvæk, vi får lavet så alle toiletter kun kan skylle med stort skyl. Bestyrelsen 
håber at det på den måde kan undgås at de opper til.  
 
Klubbens nye servicejolle skal forsikres, bestyrelsen undersøger hvor og til hvilken pris. 
 
 



 

   
                          Næstved Sejlklub  

 
 
  

Side 2 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 16-06-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
 
De nyindkøbte vandslanger på broerne, er UV sikret og beregnet til drikkevand. 
 
 
Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer: 
 
Der har på grund af Covid 19 været en del af bookninger af Skipperstuen. I alt har 9 af booket deres 
leje, og/eller flyttet til en ny dato. 
 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Der har været oprydning i og omkring vores arealer, tak for opbakningen til medlemmerne. 
Der har været elektriker på besøg både i Skippestuen og Karantænehuset, blandt andet er der lavet 
emhætte, der er monteret en timer som slukker automatisk hvis og når der glemmes at slukke for 
den. Der er sat automatisk lys op på toiletterne i Karantænehuset. Lidt nye kontakter. Der er skiftet 
nogle spot. Så er der trukket datakabel til vores nye tankanlæg. Tjekket relæer og kontrol af el på 
broerne som loven kræver. 
 
Autocampere på pladsen.  
Der har været en smule kritik af for mange campere på pladsen. Som gør at kritikerne mener, der er 
mindre plads til deres personbiler. Bestyrelsen arbejder på, at få adgang til et større areal som så 
ville kunne bruges til P pladser. 
Vi har på pladsen 85 pladser til medlemmernes biler, men mange kommer i flere biler, strandgæster 
benytter også vores P plads, så opgaven er ikke sådan lige at løse.  
Bestyrelsen har tidligere undersøgt muligheden for, at vi får sat en bom op, for på den måde at 
holde alle andre væk, end dem der har et ærinde på P pladsen. Indtil videre kan vi ikke få tilladelse 
til at bruge den løsning. 
 
Der skal monteres nogle nye sektioner af plankeværk/hegn ved autocamperpladsen. Det sætter 
bestyrelsen i gang. 
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 16-06-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Bro pladser (PE) orienterer: 
 
Der er ingen ledige pladser for tiden. 
 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Der mangler at blive betalt en elektriker regning, for renovering af EL-installationerr på broerne, og 
Karrentænehuset. 
 
 
 
3: Eventuelt:  
 
Der arbejdes på at lave et musik / grill arr. den 14. august. Det er under forudsætning af at Dansk 
Sejlunion godkender en forsamling på mere end 50 personer. 
 
Kommentar fra sekretæren: 
Bestyrelsen er gået i tænkeboks. Det ser ud til, vi skal lede efter både en ny formand og kasserer. 
I den forbindelse var det måske en idé, at vi tog vores vedtægter op til revision, så vi som mange 
andre foreninger, ikke kommer til at står i den situation igen, at disse to poster skal skiftes 
samtidigt? 
 
 
Næste møde: Formanden indkalder… 
 


