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Side 1 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT Dato:24-11-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 

Mødedato: 24. november 2020 kl. 19. Chr. Winthers Vej 28, Næstved 

 

Indkaldte: Jacob Holm (JH), Karen-Sofie Bolm (KS), Poul Elvig (PE), Kenneth Ahlgren (KA), 

Flemming Mazur (FM), Ivan Ravn (IR), Mikael Lassur (ML), Jack Hyltoft (JHY) 

    

Fraværende:  

 

Agenda: 

 

1: Orientering og emner fra formanden 

 

Alle tre nye medlemmer blev budt velkommen, Mikael Lassur, Karen-Sofie Bolm og Jack Hyltoft. 

Derefter en kort præsentation af os i bestyrelsen, så de nye og ”gamle” kunne får et lille kort indblik 

i hinandens liv 

 

Lad os lige vende GF, gik det som det skulle? 

Jacob Holm har et forslag til en køreplan/tjekliste, om hvordan vi holder vores generalforsamling i 

Inderhavnen fremover, det blev vedtaget. 

 

Ansvarsområder for det kommende år 

 

A. Poul Elvig blev valgt til pladsmand og fortsætter i den rolle 

B. Ivan Ravn blev valgt til sekretær 

C. Flemming Mazur blev valgt til at have med elektriciteten  

D. Flemming Mazur blev valgt til Bygninger og arealer  

E. Kenneth Ahlgren blev valgt til at varetage udlejning af Skipperstuen, og fortsætter i den 

rolle 

F. Michael Lassur blev valgt til at varetage Broer og havn og er ny i den rolle 

G. Karen-Sofie Bolm blev valgt til at varetage Kasser rollen og Stedfortræder for formanden 

H. Jack Hyltoft er suppleant 

I. Det blev vedtaget at oprette ”Adhoc udvalg”, når behov opstår. Eksempel et team til 

pæletræk o.lign. 

J. Vi sætter lås på konto hos XL Jack Hyltoft 

Nyhedsbrev til medlemmerne, 4 gange årligt, er det en god ide? 

 

K. Enighed om det er en god ide at sende nyhedsbrev ud 

L. Jacob tager med til hoved bestyrelsen at hjemmesiden skal være opdateret 

M. Facebook opdateres med mere info 

 

 



 

   
                          Næstved Sejlklub  

 

 

  

Side 2 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT Dato:24-11-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 

Havnefoged, stillingsannonce, arbejdsgruppe på opgaven, tanker fra mig er vedhæftet 

 

N. Jacob har talt med en fra seniorer-erhverv som har tre emner til havnefoged 

O. Enighed om at slå annoncen offentlig op i lokalområdet. 

P. Karen-Sofie Bolm og Jacob Holm er på sagen  

 

Velkomstbrev til nye medlemmer, forslag er vedhæftet 

 

Q. Enighed om velkomstbrev bliver sendt til nye medlemmer 

R. Nye medlemmer bliver i en mail fremsendt til Poul Elvig, Jacob Holm og Karen-Sofie Bolm 

 

 

Overlevering fra gl. bestyrelse (Jan og Ejvind) 

 

S. Ejvind Bodal og Karen-Sofie Bolm skal aftale et møde om overlevering snarest 

T. Jan Christoffersen  og Jacob Holm ligeledes aftale et møde om overlevering snarest 

 

Billetautomat til betaling af havnepenge, dokument er vedhæftet 

 

U. Jacob Holm undersøger om man kan få et modul til dieseltankens betallingsanlæg, så gæster 

kan betale i gennem det anlæg 

 

Vedtægtsændringer (Udsat på grund af tid) 

Vedtægtsændringer, jeg kunne godt tænke mig at ændre i vores vedtægter så formand og 

kasserer vælges på skift. I så fald vil det kræve en ekstraordinær GF en gang i det nye år.  

Her er den tekst der bruges i Kanalhavnen: 

 

 AFDELINGENS LEDELSE. Afdelingen ledes af den af generalforsamlingen valgte 

bestyrelse, hvoraf formand og kasserer er valgt direkte af generalforsamlingen. Umiddelbart i 

forlængelse af generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær.                         

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Formand og kasserer vælges dog for 2 år, 

så formanden vælges ulige år og kassereren lige år. Genvalg kan finde sted 

 

Corona 

V. Vi tænker at det bliver svært at få nogen hjælp. 

 

 

Aktivitetskalender, forslag er vedhæftet 

W. Flere ting blev vendt her, hjemmesiden Facebook 
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT Dato:24-11-2020 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 

 

Serviceaftale med DanTaet for 2021 underskrevet og opsagt (Poul er deres kontaktperson) 

X.  

Services aftale opsagt med Dantaet  

 

Hovedklubben ønsker et samarbejde med tre pladsmand 

Y. Samarbejde mellem de 3 pladsmænd, hovedklubben vil gerne have Jacob Holm er tovholder 

Z. Jacob Holm indkalder til møde med de tre pladsmænd 

 

2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Broer og Havn 

 

Æ. Skal vi finde nogle frivillige til pæletræk, og en tovholder fra bestyrelsen? 

Adhock udvalg der tager pæletræk hvert år Mikael Lassur tovholder 

Hjem køb af slåmaskine til pæle undersøger Karen-Sofie Bolm 

A. Lukke for vandet i år, tage fat i Jan som vider hvordan og hvor 

Jan Christoffersen og Mikael Lassur kontakter hinanden  

B. Få styr på nye pæle under og ved Bro 1? 

Kennet Ahlgren taler med dykker Lars om at få undersøgt pælene. 

Jack Hyltoft skal træpæle for undersøgelse af pris ca. 20 stk. 

C. Uddybning af havnen, skal/skal ikke? 

Skal ikke uddybe i øjeblikket, vores erfaring er at det ikke hjælper andet end en 

sæson. 

 

Udlejning af Skipperstuen 

Kennet Ahlgren 

To nye en afmeldinger 

 

Bygninger og arealer 

Flemming Mazur 

Har rettet op på hegn, der bliver lagt sidste hånd på snarest 

Brusekabiner ser frygtelig ud, Flemming Mazur har renset to kabiner med børster og fuge rens og 

Jacob Holm har sagt ok for denne rengøringen. 

Skal vi gå videre med denne rengøring? 

Flemming Mazur efterspørger et kr.15000,- , til materialer til de verse opgaver, ja fra bestyrelsen.   

 

Bro pladser (PE) 

Poul Elvig 

Ledige pladser 6 
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Referent: Ivan Ravn 
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Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 2 

2 medlemmer ønsker med at flytte plads 

 

 

Broer og havn 

Ivan Ravn 

Inderhavnen er Vinter klargjort 

 

Økonomi 

 

 

EL 

 

 

3: Eventuelt:  

Afsluttet med Ingers rengøring 

Har søgt Trygfonden om redningsstiger med lys, svar ultimo 2020 

Kystsikringen, Næstved kommune kontakter nu Jacob Holm fremover omkring dette. 

Vi opsiger Toms Kloak og bruger fremover Gerts Kloak i en adhock aftale. 

 

26 januar generalforsamling i hovedklubben grønnegades k 

 

 

 

Jack Hyltoft vil undersøge marked for fælles indkøb af varer til både i Inderhavnen, vil prøve at få 

et firma til at levere til havnen med gode priser. 

Nemmere kontakt til bestyrelsen(næste møde) 

 

Næste møde:  

Mandag den 8. februar 2021 

Det er min plan, at vi på næste møde planlægger flere møder frem i tiden. Jeg forestiller mig, at vi 

holder vores møder ugen efter Hovedbestyrelsen, så har jeg sidste nyt med fra dem? 


