
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 21-06-2019 

 

Mødedato:    20. juni 2019 kl. 18.00 
 

Sted:                                 Kanalhavnens klubhus 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Gert Christoffersen, Ronni Dahl og 
           Torben Johansen 

                                           
                     Fraværende:   Leif Petersen, Jesper Bolin 
                                                                                        

Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

a) Varmepumpe og nye nøgler 

b) Foto af vores Havne  

c) Sager fra kassereren 

6. Eventuelt 
 

1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. februar 2019 er tidligere blevet godkendt. 
 
 

2. Nyt fra formanden 
 
HB har sendt åbent brev til byrådsmedlemmerne samt til Sjællandske Medier i forbindelse med 
havneudflytning (var i Sjællandske lørdag den 15. juni) 
 
 

3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr.20. juni 2019 
 
Regnskabet udviser pr. 20/6-2019 følgende: 
 
   

  Budget 2018/19 Realiseret 20/6-2019 Forventet 30/9-2019 

Indtægter 189.400 191.076 195.076 

Udgifter 130.000 62.261 117.359 

Projekter GF-forslag 30.000 0 30.000 

Resultat 29.400 128.815 46.257 

 
El og vand kører efter planen 
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4. Nyt fra ansvarsområder 
 

Havn og areal 
 
Arbejdsdagen gik godt og Ole Sloth sponsorerede en lille gibbernak til folket.  
 
Tømning af spillevands tank er foretaget 20/3-2019 samt 14/5-2019  
 
Skilt med forbud mod bål-telt-knallertkørsel – samt urent badevand, ønskes opsat ved: 
Sejlerskole (vejen til Jolleafdeling) Poul Erik tager action. Rene informerer jolleafdeling. 
 
Leif tilbyder at hjælpe Gert med at bære master uden andelsbevis op på mastereolen på 
vinterpladsen, når han er tilbage fra sejlas 
 

 

Klubhus 
 
Køb af 100 klub standere er foretaget  
  
Hjertestarter er serviceret, et viskestykke er indlagt så patient kan aftørres.  
 
Varmepumpe har fået ny fjernbetjening 
 
 

5. Sager til behandling 
 
A:  
Vores varmepumpe har haft stort forbrug på grund af den har kørt på køling, uden klubhuset har 
været brugt. 
Fjernbetjening er nu lagt ind på kontoret over sommeren. 
 
Vedrørende nye nøgler til kontoret. 
Nye nøgler til ”Kontoret” udleveres / ombyttes, den 20/6-2019. af kassereren Poul-Erik Olesen  
 
 
B:  
Torben har modtaget fantastiske luftfoto fra vores medlem Per Thomsen, som har taget luftfoto  
af alle vores havne, som vi kan bruge til havneguide og hjemmeside m.v. 
Billederne skulle også være modtaget af HB til oplægning. Tvivl om hvem der sørger for de 
enkelte havne. Torben J. kontakter Torben S. for afklaring 
 
C:  
Der holdes ikke sommerfest i KH. I 2019 
 
Skt. Hans aften 2019 gennemføres i KH søndag den 23. juni kl. 18.30  
 
Nye cykler til vores gæster skal ned fra loftet. – Cykler sættes på terrasse ved varmepumpe 
 
Spildevand fra toiletter + køkner i både Kh+Jolleafd.  
Vores spildevandstank har været stoppet flere gange på grund af lynnedslag (relæ slået fra) og 
derudover har den en meget begrænset størrelse. 
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Bestyrelsen undersøger mulighederne for større og bedre tank, eller måske et 
biorensningsanlæg, så vi kan lukke vand ud i Fjorden.  
De fleste af bestyrelsesmedlemmerne ligger på broen ud imod fjorden. - Så husk at se efter om 
der er ”oversvømmelse” omkring samlebrønden og El-skabet, for så er tanken fyldt, eller også er 
HFI relæet slået fra. 
René og Poul-Erik undersøger mulighederne med NK-teknisk forvaltning. 
 
Der blev på mødet forespurgt om udligningsbeløb for toilet-tømning med videre (Bedding plads, 
Jolleafdeling, KH) 
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var enige om, at vi ikke ønsker at genoptage nogen 
form for udligningsordning. 

 
Vores 1. revisor Søren Svarrer er flyttet til Inderhavnen. Kan han stadig være revisor for 
Kanalhavnen.? – konklusionen er klar – ja det kan han. 
 

 

6. Eventuelt. 
 
Da bestyrelsen gik over til at grille og indtage fugtige væsker, er alle emner under eventuelt 
belagt med censur 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 25. september 2019 kl. 18.00 

 

 

Kommende møder 

 
   

Dato Dag Tid Emne 

17. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

31. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

14. november Torsdag 19.00 – 22.00 Generalforsamling 

5. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 


