
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 04-11-2017 

 

Mødedato:  2. oktober 2017 kl. 18.00 
 

Sted:                                 Kanalhavnens klubhus 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Leif Petersen, Stefan Jensen,  

Torben Johansen og Suppleant Niels Erik Sørensen           
                                           

                     Fraværende:   Jan Petersen, Ole Lejre 
                                                                                        

Dagsorden:  
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

6. Eventuelt 

 

1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2017 er tidligere blevet godkendt pr. mail. 
 
 

2. Nyt fra formanden 
 
Formanden orienterede om seneste Hovedbestyrelsesmøde. Referatet findes på NSK's 
hjemmeside. 
 
Formanden refererede ligeledes om mødet med Næstved Havn, vedrørende udvidelse og/eller 
evt. omlægning af beddingspladsen. Intet er besluttet endnu, men det skitserede forslag ser 
acceptabelt ud for NSK. 
 

4. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr.29.september 2017 
 
Regnskabet udviser pr. 29/9-2017 følgende: 
   

  Budget 2016/17 Realiseret 29/9-2017 Forventet 30/9-2017 

Indtægter 178.000 170.401 170.401 

Udgifter 137.800 74.243 76.123 

Projekter GF forslag 42.000 19.019 19.019 

Resultat -1.800 77.139 75.259 
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Forbruget af El og Vand kører efter forventning. Forrige år havde vi et vandspild ved 
Jolleafdelingen. Som følge deraf blev vort aconto bidrag til NK-forsyning sat op. I mellemtiden 
har vi fået skiftet hovedvandmåler 2 gange. Aconto bidraget er nu igen sat ned, hvorfor vi har 
fået en del penge modregnet i årsopgørelsen. 
 

 

5. Nyt fra ansvarsområder 
 

Havn og areal 
 
Leif Petersen oplyste, at vi desværre stadig har 20 brugbare pladser til salg.   
 
8 af andelshaverne i Kanalhavnen har ikke har haft deres båd i vandet denne sommer. 
 
Vi skal have brugerne af masteskuret til at overholde reglerne, således at bomme og forstag 
bliver lagt op loftet samt at master så vidt muligt blev afrigget, når de blev lagt i masteskuret. Alt 
grej skal forsynes med navn og medlemsnummer. Leif tager sig af dette. 
 
I forbindelse med etablering af is sikring bliver der indkaldt til afmontering af vandslanger og 
lukning og tømning af vandrør på broerne. Leif tager sig af dette. 
 
Leif og Poul-Erik har renskrevet sidste mødes beslutning, om betingelserne og priserne for evt. 
kommende vinter liggere i havnen. Disse betingelser er noteret i KH referat fra mødet den 4/9-
2017. Rene fik forslaget med til mødet i Hovedbestyrelsen, som skal godkende endeligt. 
  

Klubhus 
 
Standernedtagning, søndag den 29/10-2017 
PEO indkøber kaffe, kringle, småkager, kaffekrus m.m. hvis "lager ikke haves" HB betaler 
PEO ønsker hjælp til borddækning, kaffebrygning, udskæring af kringle, oprydning m.m.  
 
Klubhuset er udlejet til et medlem, for afholdelse af familiefest den  3/11 - 4/11-2017. 
 
 

6. Sager til behandling 
 
Generalforsamling 2017 
Poul-Erik sætter GF-indkaldelse/dagsorden på NSK-hjemmeside, og fremlægger den i Klubhuset 
samt fremsender mail til alle andelshavere via INFO-KANALEN, senest den 24/10-2017, og 
gerne før. 
 
Formanden og resten af bestyrelsen, har modtaget mail fra Stefan Jensen, nuværende 
bestyrelsesmedlem, om at han opstiller til formandsposten ved den kommende 
generalforsamling i Kanalhavnen. 
 
Næste møde, er den 8/11-2017 kl. 18:00, hvor evt. indkomne forslag samles og udsendes til 
medlemmerne. 
 
Endelig planlægning af generalforsamlingen 
 

 

7. Eventuelt. 
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Ingen sager behandlet under emnet 
 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 8. november 2017 kl. 18.00 
 
Bemærk! Tidspunkt er flyttet fra 19.00 til kl. 18.00 

 

 

Kommende møder 
   

Dato Dag Tid Emne 

    

16. november Torsdag 19.00 – 22.00 Generalforsamling 

 
 
Således oplevet af sekretæren med hjælpere (trods mistede data) 
 
/Torben Johansen 
 


