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Side 1 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT 
Dato:  Tirsdag den 9. feb. 2021 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

Mødedato: tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19. Skipperstuen, Karrebæksminde 

Mødedato: tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19. telefonmøde 

 

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:  

Ingen 

 

AGENDA: 

 

1: Havnefoged  

Lars Jørgensen er ansat, kommer på mødet og hilser på kl. 19 

På grund af Corona epidemien, blev bestyrelsesmødet afholdt som telefonmøde. 

Præsentationen af den nye havnefoged(Lars) for hele bestyrelsen, forventes derfor på næste 

bestyrelsesmøde.  

 

2: Orientering og emner fra formanden (drøftes hvis nødvendigt) 

Beas betalingssystem, er bestilt, Karen-Sofie og jeg er ved at udfylde papirer. Noget skal kodes ind 

fra deres side, andet til bank/Nets. 

Der er sat gang i de skriftlige dialoger med Beas, og forventes at være på plads snarest.  

 

Flydebroer talt med producent, aftalt møde ved lejlighed i Q1. 

Der er aftalt et møde med en konsulent der kommer på besøg i Q1, til at komme og give 

informationer om flydebroer, og fortælle hvad sådan nogen kan koste og hvilke fordele det kunne 

have for os.. 

 

 

Der er lavet nyt tekst til Inderhavnens side under www.nsk.dk 

Jacob Holm har lavet en ny tekst til Inderhavnens afdelingside på NSK, 

https://www.nsk.dk/inderhavnen. 

 

Bisserup aftale: NSK-sejlere kan ikke længere ligge gratis i dagtimerne i Bisserup, det gælder også 

deres besøg hos os. 

Denne aftale eksistere ikke mere. 

 

Årsmærker 2021 er kommet hjem, også til de to andre havne, Jacob sørger for udlevering til de to 

havne 

Årsmærker 2021 er kommet og vil blive udleveret. 

 

http://www.nsk.dk/
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT 
Dato:  Tirsdag den 9. feb. 2021 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

 

 

Der er bestilt arbejdstøj med navn til Havnefogeden. 

Lars (Havnefogeden) vil repræsentere inderhavnen med nyt arbejdstøj, hvorpå der er trykt navn 

og havnefoged på, så Lars er synlig for gæster og medlemmer på havnen.  

 

Andelshavere/ikke Andelshavere på vinterpladsen 

Status i HB´s beslutning er, at de medlemmer uden andelsbevis som allerede står på 

beddingspladsen - godt må blive der. Men vi tager ikke flere ind uden andelsbevis. 

 

Halvtag ved Havnekontor så småt sat i gang. Bjarne Sørensen og Jacob laver det 

Halv taget godt i gang 

 

Jacob foreslår, at Havnefoged får taletid på fremtidige møder hvis han ønsker det, evt. som starten 

på et møde! Hvor efter mødet fortsætter uden ham. 

 

Karen-Sofie havde det input, at det ikke måtte blive en snak i stil med en 

medarbejderundersøgelse, og vi skal huske at holde fast i, at Lars kun har én han referer til, 

formanden 

 

Møde mellem de 3 pladsmænd 

Pladslister er igen i dialog mellem pladsmændene  

Placeringsret af bådplads i Inderhavne for medlemmer, er altid Inderhavnens pladsmand (Poul 

Elvig) der anviser. 

 

 

Mail og forslag fra Jan Mikkelsen og at skrive dato på grønne skilte på pladserne 

Man kan angive dato med tusch om hvornår man kommer hjem, de skilte der sidder ved 

bådpladserne nu, kan man allerede skrive på. 

 

Jacob har modtaget nøgler fra Jan og Palle, hvad med Ejvind? 

Nøgler fra Ejvind B, Jacob Holm tager kontakt til Ejvind B om aftale om aflevering af nøgler til 

Inderhavnens lokaler.  
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT 
Dato:  Tirsdag den 9. feb. 2021 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

3: Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Broer og havn: Michael Lassur 

Her skal vi have en snak om træpæle, reparation af Bro 1. 

Poul og Karen-Sofie ved mere 

Karen-Sofie Bolm har hentet priser på træpæle, der er lavet en aftale med ”Svend og Tutti” til 

køb af 50 træpæle til reparation af broerne 1, 2, og 3 i Inderhavnen.  

KS vil undersøge om prisen er med eller uden moms. 

 

Indersiden af Bro 1, skal der skiftes 17 pæle i alt. 

   

De nye træpæle lægges, ved siden af hvor fiskerne har deres træpæle liggende. 

Fremover vil Inderhavnen bruge træpæle i stedet for stålrør.  

Der gives 15 års garanti på træpælene.  

 

Jacob Holm kontakter Yderhavnen om de vil købe de resterende stålpæle, som Inderhavnen har 

liggende tilbage 

Poul Elvig tager fat i en eller to vognmænd om at få en pris på flytningen af stålpælene. 

Stålpælene ligger lige nu i vejen, da den plads der skal bruges til vores Havnefoged 

 

Træk af pæle?  

Datoerne der er i spil er: 20-21 el. 27-28 februar, vejret er afgørende for hvilken weekend det 

bliver.  

Der er styr på bemandingen til trækkene. 

 

Træ til reparation af broerne  1 -2 -3, er ankommet til Inderhavnen 

Flemming Mazur oplyser at der også kan ligge noget træ i masteskuret, der kan bruges til 

reparation af broerne. 

 

 

Udlejning Skipperstuen: Kenneth Ahlgren 

Skipperstuen har to aflysninger og tre nye bookninger i 2021 og to nye bookninger i 2022 
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn 

GODKENDT 
Dato:  Tirsdag den 9. feb. 2021 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3 

Bygninger og arealer: Flemming Mazur 

Oprydning i Teknik rum, anden oprydning? 

Hegn ved stativerne er repareret.   

Alle brusekabinerne er afkalket.  

Der er skiftet nogle vandhaner og bruse hoveder. 

Der er malet bar i skipperstuen. 

I teknikrummet er der ryddet op 

Frostsikret rum for vand radiatorer, som er sikret til 5 graders varme 

  

Flemming foreslår at der bliver indkøbt værktøj til havnefogeden, til småreparationer, godkendt   

 

EL anlæg: Flemming Mazur 

Ingen data 

 

Bro pladser: Poul Elvig 

Alt er lejet ud 

 

Økonomi: Karen-Sofie Bolm 

Ingen data 

 

4: Eventuelt: 

  

Jack vil fortælle lidt om en mulig rabataftale, kan, må og vil vi? 

Jack er ved at udarbejde et forslag til rabatter på båd artikler til medlemmer i NSK 

I første omgang kun for inderhavnen 

 

Indkøbsaftaler med flere leverandører til indkøb til Inderhavnen 

 

 

Næste møde: tirsdag den 16. marts 2021 


