Dagsorden Mødereferat med blåt,
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse
Referent: Jacob Holm

Næstved Sejlklub

Dato:08-10-2020
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7

Mødedato: 08. oktober 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
Forslag til Wi-Fi i havnen sættes på vores Agenda til GF
Tilmeldinger til GF i dag, Jan har 13 og Ejvind har 24, i alt er der 38 tilmeldte til GF
Båden på p pladsen er væk, NSK og Inderhavnen har fået penge
15. november lukker vi havnen ned for i år
Uddybning af havnen: Inderhavn og Yderhavnens bestyrelser tager et møde i det nye år

2: Nyt fra ansvarsområderne.
Broer og Havne anlæg (IR) orienterer:
Sugerør til Pier Pump skal skrues fast til broen og den skal vinterkonserveres med kølervæske.
Spændingen til Pier Pump må ikke afbrydes, nøgleafbryder på frontplade skal afbrydes .
Husk at aflæse El-måler i container om efteråret og foråret, når Elvarme sættes til og når det tages
fra.
Eventuelt pakke Pier Pump ind i vintermåtter.
Vi skal have slået nogle få nye pæle på Bro 1, Kenneth får i første omgang Lars Jesse (dykker) til at
markere dem der skal skiftes.
Havetraktor virker ikke, hvad gør vi? Måske har de noget brugt?
Ivan indkalder til oprydning på havne, ny dato måske den 14. november?
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Udlejning Skipperstuen (KA) orienterer:
Der er kommet et enkelt afbud.
Bygninger og arealer: (FM) orienterer:
Rengøring af toiletbygning frem til 15 november en gang om ugen af Ingers Rengøring
Der er stadig skimmelsvamp i vores baderum. Vi har i sæsonen haft besøg af en gæst, der kender til
skimmelsvamp, ud fra gæstens vurdering, mener Ejvind det bør undersøges om vi kan vente med at
renovere toiletbygningen eller den er så angrebet så det skal gøres nu. (Bygningerne er ikke
Inderhavnens egne, det NSK´s men det er Inderhavnen der står for vedligeholdelsen)
Der er blevet suget 3 til 4 gange i kloakken i den forløbne sæson
Bro pladser (PE) orienterer:
Der 4 ledige pladser og de er på vej til at blive solgt.
Økonomi og EL anlæg (EB) orienterer:
Der har indtil nu været 847 autocampere på besøg og 628 sejlere. Af egne NSK-sejlere har der
været 118 overnatninger. Det er super gode tal når vi tager i betragtning af et forår med Corona og
en lukket bro i september.
Pier Pump har suget 21,6 kvm
Jacob bestiller 3500 liter GTL Fuel (er bestilt i dag den 9. oktober)

3: Eventuelt:
Næste møde: Generalforsamlingen den 3. november

Side 2

