
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Torben Johansen / S 

Side: 1 
Dato: 25-09-2019 

 

Mødedato:    25. september 2019 kl. 18.00 
 
Sted:                                 Kanalhavnens klubhus 
 
Deltager:      Tilstede.:  Rene Nielsen, Poul-Erik Olesen, Gert Christoffersen, Ronni Dahl, 
    Leif Petersen, Jesper Bolin og Torben Johansen 

                                           
                     Fraværende:   Ingen 
                                                                                        
Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

5. Sager til behandling 

a) Etablering af bredde pladser 

b) Kloak og septiktank  

c) Terrasse ved klubhus 

d) Bord / bænkesæt 

e) Planlægning af generalforsamling 

6. Eventuelt 
 
1. Godkendelse af sidste referat 
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 20. juni 2019 er tidligere blevet godkendt. 
 
 
2. Nyt fra formanden 
 
Intet nyt. 
 
3. Økonomisk status fra kassereren 
 
Kassereren fremlagde resultat pr.23. september 2019 
 
Regnskabet udviser pr. 23/9-2019 følgende: 
 

  Budget 2018/19 Realiseret 23/9-2019 Forventet 30/9-2019 

Indtægter 189.400 195.884 197.500 

Udgifter 130.000 90.657 107.707 

Projekter GF-forslag 30.000 0  

Resultat 29.400 105.227 89.793 

 
El og vand kører efter planen 
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4. Nyt fra ansvarsområder 
 
Havn og areal 
 
Masteskur er ryddet op og én mast blev lagt ud til afhentning og denne er nu afhentet. 
 
Vi tager nu fat på masteloftet og medlemmerne opfordres kraftigt til at sætte navneskilte på 
udstyr der ligger på loftet. 
 
 
Klubhus 
 
René har isat vindue i gavl på klubhus og der er bestilt ny dør til levering i uge 44 
 
 
5. Sager til behandling 
 
A:  
Etablering af bredde pladser 
Det blev besluttet at igangsætte etableringen af 4 bredde pladser på bekostning af 6 nuværende 
pladser. Leif undersøger og indsamler tilbud 
  
B:  
Kloak og septiktank 
René har haft møde med Næstved Forsyning vedrørende mulighed for tilslutning til kloaknettet. 
Næstved Forsyning bekræftede at der var en trykledning under kanalen, så det kan praktisk lade 
sig gøre, men det er en bekostelig affære, som Næstved Kommune skal tage stilling til. Der 
kommer henvendelse fra kommunen for videre behandling, men en egentlig igangsætning inden 
den nye havneudvidelse er på plads, er nok ikke realistisk. 
 
Vi har fået tilbud på at etablere overvågning af septiktank, med direkte alarm til virksomheden der 
herefter tømmer tanken. Prisen er ca. 10.000 kr. Vi igangsætter hurtigst muligt. Leif er ansvarlig. 
 
C:  
Terrasse 
Vores terrasse brædder mellem klubhus og masteskur er i dårlig stand og bør udskiftes. Det 
koster ca. 15.000 kr. i lærketræ. Bestyrelsen er positiv og forslag vil blive forelagt på 
generalforsamlingen. 
En eller anden form for overdækning blev drøftet. Leif undersøger muligheden for en løsning med 
markiser 
 
D: 
Bord/bænkesæt 
Vores bænkesæt på vestsiden af havnen lader sig ikke længere reparere. 
Indkøb af to bord/bænkesæt til erstatning af nuværende vil blive forelagt som forslag til 
generalforsamlingen. Pris ca. 10.000 kr. 
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E:  
Planlægning af Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen har tidligere været planlagt til torsdag den 14. november 20198 kl. 19.00.  
Der blev på mødet stillet forslag om at flytte generalforsamlingen til en søndag formiddag med 
efterfølgende fællesspisning af ”skipperlabskovs” for alle deltagende medlemmer. 
Dette blev besluttet og generalforsamlingen blev herefter fastsat til søndag den 17. november 
2019 kl. 10.00 
 
 
6. Eventuelt. 
 
Vores buske rundt på pladsen trænger til beskæring og dette bør udføres i efterår / vinter 
måneder. 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Onsdag den 17. oktober 2019 kl. 18.00 
 
 
Kommende møder 
 
   

Dato Dag Tid Emne 

31. oktober Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde 

17. november Søndag 10.00 – 14.00 Generalforsamling med spisning 

5. december Torsdag 18.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde (Konstituering) 

    

 
Således oplevet af sekretæren 
 
/Torben Johansen 


