
 

   
                          Næstved Sejlklub  

 
 
  

Side 1 
 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 
 
Referent: Jacob Holm Dato: 26-08-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Mødedato: 27. august 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/Jacob 
 
Skilt modtaget fra Trygfonden, sikker sejlads sættes op i det nye år 
Redningsstiger, der er er ansøgt om 9 nye stiger med solcellelys til vores broer 
Yderhavnen etablerer 12 vinterpladser i vand. Det er den nye bro ud mod kanalen. Der må ikke 
være beboelse i båden i vinterhalvåret. Bådejer skal selv bekoste elmåler. 
Yderhavnen arbejder hen mod uddybning af deres havn, Inderhavnen er med i denne dialog og 
ansøgning til myndighederne. 
Der har været lidt kritik af det sene tidspunkt sommerfesten i Inderhavnen sluttede på. Bestyrelsen 
har lyttet og vil fremover oplyse på opslag om hvornår ”festen” slutter samt sørge for det bliver 
håndhævet. 
 
 
2: Nyt fra ansvarsområderne. 
 
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer: 
 
Den nye servicebro. Poul har haft møde med HRJ. De har brugt for korte og for tynde søm, så der 
kommer større og flere søm i vores nye servicebro. Det bliver lavet i løbet af efteråret. 
Nogle af brædderne på vores broer er klar til udskiftning på grund af råd, det samme gælder de pæle 
der bær bro 1. 
Tankanlægget vil fortsat være åbent i dagtimerne i september måned 
Der kommer en affaldscontainer mere i september, den vil være aflåst med klubnøgle 
Bestyrelsen påtænker at indkøbe en billetautomat til betaling af havnepenge for gæstesejlere og 
autocampere, så kan havnefoged bruge tid på andre opgaver. 
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Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer: 
 
Der er kommet 3 nye bookinger siden sidste møde til indeværende år og 1 booking til næste år. 
Hovedklubben bør betale lidt til rengøring, da kapsejladsudvalget bruger lokalerne ugentligt og 
efterlader Skipperstuen så rengøring er nødvendig. 
En til to gange om året bør vi have en hovedrengøring af Skippestuen, de lejere vi har efterlader 
ikke altid lokalet helt rent. 
 
 
Bygninger og arealer: (FM) orienterer: 
 
Der har været slamsugning af vores toiletter, og der bliver for en sikkerheds skyld foretaget endnu 
en inden broen lukker 
Bestyrelsen har haft en kort snak om renovering af bygning, toilet og bad, vi tager den op på næste 
møde. 
Plankeværk ved autocamperpladsen, bør sætte bedre op. De nye fag sidder ikke ordentligt. 
Der arbejdes på at lave en krabbevæddeløbsbane til børnene. 
 
 
 
Bro pladser (PE) orienterer:  
 
Der er ingen ledige pladser i havnen. 
 
 
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer: 
 
Nedenstående er halvårstal: 
 
Kr. 102.240 i indtægt på gæstesejlere = ca. 710 overnatninger 
Autocampere kr. 125.000 sidste år og i år kr. 103.000 = ca. 719 overnatninger 
Slæbested kr. 8.240 i år 
Poletter kr. 1.260 sidste år, og i år kr. 2.528  
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3: Eventuelt:  
 
HUSK: 
 
Bådoptagning i Inderhavnen finder sted lørdag den 17. oktober 
 
Standernedtagning den 25. oktober, finder sted i Kanalhavnen. 
 
Generalforsamling i Inderhavnen den 3. november kl. 19.00. 
På grund af Covid 19 (forsamlingsforbud) vides det endnu ikke om den finder sted i Skippestuen 
eller….?                  
Hold dig orienteret på hjemmesiden. 
 
 
 
 
Næste møde:  
 
Torsdag den 8. oktober i Skipperstuen. 
 
 
Jacob Holm 
Sekretær. 


