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Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 10/9 – 2019 

 

Tilstede: Jack Pedersen, Frank Nielsen, Mikael Christensen, Carsten E Thomsen, Erik Hansen, Dennis 
Mortensen 

 

Fraværende: ingen 

 

 

Punkter: 

1. Økonomi v. Erik 
2. Pladser/gæstesejlere v. Frank 
3. Lys på broer v. Dennis 
4. Næstvedhavn Lejeaftale v. Jack 
5. Issikring/status arbejdsdage 
6. Vinterbader/toilet 
7. Generalforsamling v. Jack 
8. Evt. 

 

 

 

Beslutninger: 

 

Ad. 1 

Kasseren fremlagde status på økonomi. Igen i år har yderhavnen præsteret et flot regnskab. Indtægtssiden 
ligger over budget, hvor vi næsten har holdt sidste års rekord i gæstesejlere. Vi har ydermere udlejet alle 
pladser, hvilke betyder for første gang i flere år må begynde på en egentlig venteliste.  

Vi holder vores budgetteret omkostningsniveau, hvorfor vi forventer at komme ud med et pænt overskud. 

 

Ad. 2 

Vi har solgt den sidste andelsplads ”dobbeltpladsen”. Det betyder, at vi skal have slået en agterpæl på 
pladsen. Da vi som bekendt har solgt den sidste plads, diskuterede bestyrelsen om muligheden for at lade 
gæstepladsen langs boltværk blive en andelsplads. Bestyrelsen valgte enstemmigt, at lade denne plads 
forblive gæsteplads.  
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Vi skrive ind i årsberetningen, at andelsejere, som ikke benytte deres plads, at huske at fritstille den jf. 
vedtægterne.  

 

Ad. 3 

Dennis har gennemgået broen med en elektrikker. Relæet var gået, hvorfor lyset på broen ikke virkede. 

Alle stik der var defekte er nu skiftet, samt alle stik og samlinger smurt. Så nu skulle broen ikke volde 
problemer det kommende år.  

 

Ad. 4  

Jack har taget kontakt til den konstitueret havnedirektør og sendt alt information vedr. vores kommende 
samarbejde. Vi forventer, at vi inden for kort tid genoptager dialogen.  

 

Ad. 5 

Lørdag d. 23 november udlægges issikring i havnen. Kl. 9:00. Carsten/Frank laver en indkaldelse og sender 
ud. 

 

Ad. 6 

Vi forsøger, at lave en ny aftale med vinterbaderne om brug af vores toilet. De skal omtrendlig betale det 
samme om sommeren, som om vinteren, da de nu benytter faciliteterne året rundt. 

 

Ad. 7 

Jack trækker sig som formand for bestyrelsen, og mikael som bestyrelsesmedlem. Vi søger derfor 2 nye 
medlemmer. Frank har vist interesse for hvervet som formand og stiller op til den kommende 
generalforsamling.  

 

Generalforsamlingen er fastsat til d. 19/11.  

 

Ad. 8 

 

Eventuelt. 

• Bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag d. 7/11 vedr. indkommende punkter til generalforsamlingen.  
• Budgetmøde d. 24/10 kl. 19:00. 
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• Vi henleder hovedbestyrelsen om, at vi hæver gæstelejen fra 165 til 175 kr. Vi skelner prisen ved 13 
meter, hvor den stiger til 250 kr.  

 

 

 


