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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn Dato:16-03-2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4  

 

Mødedato: tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 19.00, telefonmøde (grundet Corona) 

 

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   

 

 

Dagsorden: 

 

1: Orientering og andet fra formanden 

Stander hejsning bliver igen i år Corona ramt, desværre.  

Jacob Holm tager dialog med formanden for NSK om hvordan vi afholder standerhejsning. 

Standerhejsning er for hele Næstved sejlklub.  

Havnefoged Lars og hans kone Ingelise stater torsdag den 1. april kl. 8.30, velkommen til. 

Rabat på flere overnatninger i havnen, ved 5 overnatninger betales for 4. Vedtaget 

 

 

Emner fra HB-mødet 

Vi må ikke benytte klubhuset lige nu på grund af Corona, der er sat et skilt, der vil blive meldt ud 

når det åbnes igen. 

Fra den 1. april må man bruge toilet og bad. 

 

Forslag om uddybning af Inderhavnen, tages op på næste generalforsamling i Inderhavnen. 

Bestyrelsen i Inderhavnen sætter det på som forslag. 

 

Kenneth tager teten med oprydning af camperplads, resten af pladsen ryddes med en container 

senere efter bådene er kommet i vandet. 

Flytte borerør, Poul tænker kreativt på hvordan vi får dem flyttet, da havnefogeden skal have en 

plads til sin campingvogn lige der hvor rørerene ligger. 

 

 

Møde med Kristian Lyngborg, flydebroer 

Kristian Lyngborg har besøgt Inderhavnen og fortalt om flydebroer. Det er i nysgerrighedens 

interesse for at hører om disse flydebroer, Jacob Holm har bedt om en uforpligtende grovskitse over 

hvad det koster for flydebroer i Inderhavnen. 
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2: Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Havnefoged, Lars 

Der er blevet gjort klart på kontoret, til havnefogeden når han starter 1. april. 

Havnefogeden sætter minestrimmel op ved indkørslen til Inderhavnens P plads, når der er søsætning 

den 17. april, så camper kan ikke benytte Inderhavnen denne dag. 

Rengøring af toiletterne vil blive mellem 10 og 12, ved spidsbelastninger i ferietiden, vil der blive 

en ekstra rengøring om eftermiddagen efter behov. 

I starten af april, vil alle toiletterne blive hovedrengjort. 

 

Broer og Havne anlæg, Mikael Lassur 

Pæletræk  

9 pæle er knækket og der manglede 2, nye pæle bliver slået inden 1. april 

Bro 1 er ved at blive repareret og klar til brug senest 1. april. 

Åbning af vand på broerne sker, når den hårde nattefrost er væk.  

 

Udlejning Skipperstuen, Kenneth 

4 aflysninger på grund Corona 

3 nye bookninger 

 

Bygninger og arealer, Flemming, Kenneth 

Der er sat halvtag ved kontoret.  

Der er lavet oprydning ved stativerne. 

Tasteboardet ved toiletterne er ude af drift. Flemming Mazur arbejder på sagen. De forventes klar til 

åbning af sæsonen. 

 

Bro pladser, Poul Elvig 

4 ledige pladser 

Der er efterspørgsler på ledige pladser, så der regnes med at pladserne bliver fyldt op.  

 

Økonomi, Karen-Sofie Bolm 

Hvad har vi stående i banken? 

 

 

 

 

 

 

 

EL, Flemming 
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Ny varmeovn på kontoret er sat op. 

Håndtørre blæser på herretoilet repareret 

 

 

Sociale aktiviteter, Ivan 

Intet nyt 

 

 

 

 

3: Eventuelt:  

 

 

Næste møde: tirsdag den 20. april kl. 19. 

 


