
Karrebæksminde, Yderhavnen 2020 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 04/09-2020 

 

Tilstede: Frank Nielsen, Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen og Carsten Thomsen 

 

 

Efter lang tids fravær var agendaen på bestyrelsesmødet lidt anderledes end normalt. Bestyrelsen valgte, at 
lade ordet gå bordet rundt. Som referent og nyhedsbrevudsender var Carsten den første som havde ordet. 
Talerækken og punkter kan ses nedenunder.    

• Carsten har ordet 
• Frank har ordet 
• Erik har ordet 
• Dennis har ordet 
• Michael har ordet 
• Generalforsamling 
• Eventuelt 

 
 
 
 
Inden talerækken rigtig kom i gang, brugte bestyrelsen første time med gensyns-diskussioner om løst og 
fast.   
 
 
Carsten har ordet 
Carsten indledte med en status på nyhedsbreve og de spørgsmål og henvendelser, som medlemmerne var 
kommet med ind over sommeren. 
 
Carsten åbnede samtidig diskussionen om regler og overholdelse af regler – både de små hverdagsregler, 
såsom brug af aflæsningsplads, samt de lidt større diskussioner om håndtering af Corona situationen. 
Bestyrelsen var ikke enig med formanden omkring håndtering af disse. Efter en lang, men egentlig 
fordragelig diskussion, valgte bestyrelsen at alle skulle gå hjem og overveje, hvordan alle kunne komme 
videre sammen uden, at det skulle give store ridser i lakken.    
 
Bestyrelsesmødet fortsatte herefter i vanlig stil. 
 
 
Frank har ordet 
Frank har ansøgt Trygfonden om 5 stiger til broen. Det tager cirka et år at få svar fra Fonden, så vi væbner 
os med tålmodighed. 
 
Frank tager en snak med Næstved Kommune om tømning af container til den kommende sæson. Herunder 
også glascontaineren.  
 
Moe kommer og tager prøver af havnen med henblik på oprensning. Miljøstyrelsen har, (naturligvis), sat 
prøver som krav og det koster ca. kr. 7.000,- Vi skal angive, hvor meget vi skal oprense i ansøgningen og her 
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er det bedre, at at komme med et overslag end et faktisk estimat. Vi forventer, at vi skal have fjernet ca. 7-
8.000 m3 materiale.  
 
Havnechefen, Frank og Torben har kigget på tilsanding af havnen via brud på molen, så vi sikre at der ikke 
kommer endnu en tilsandning hurtigt igen.  
 
Torben og Frank skal forhandle med havnen vedr. vores lejekontrakt. Når denne er på plads, kan vi med 
sandsynlighed benytte pladserne til vinter. Herunder også udbedring af strøm og lys. 
 
Lodahl har gennemgået hele broen og gennemgået alle stik. Alt der ikke virkede er skiftet, ligesom alle 
pærer/fatninger er skiftet til LED. Der er sat en sensor op, som tænder og slukker for lyset på broen 
automatisk - naturligvis afhængigt af nat og dag. Dermed sparer vi fremadrettet på elregningen. Der er 
overgang i de 2 sidste standere på broen, så lyset er koblet fra på disse. Lodahl løser det sidste i næste uge.    
 
 
Erik har ordet 
Økonomien ser fin ud. Vi har haft over 1.000 gæstesejlere i år. 
 
 
Michael har ordet 
Vi skal have vores grille dækket af. Michael finder ud af en løsning. 

Michael gjorde status på pladserne: 

10 på ventepliste – 5 udefra og 5 fra Næstved sejlklub. 

13 har meldt tilbage om ledigepladser i forbindelse med brolukning. Vi har 10 udlejet. 

Uge 35 er den eneste uge uden havnefoged, så det frivillige arbejde har kørt fantastisk flot i år. 

 

Generalforsamling 

Bestyrelsen planlægger generalforsamling i den røde barrak i inderhavnen. Erik undersøger mulighederne. 

Vi skal afholde generalforsamling d. 11/11-2020 kl. 19:00. 

 

Arbejdsdage 

Vi har fastsat en dato for Issikring og arbejdsdag. Det bliver d. 21/11 – kl. 9:00. 

 

Eventuelt 

Vi er alle forpligtet til at opdatere de nyeste e-mailadresser. Carsten beder alle medlemmer om, at tjekke 
deres e-mailadresser i det kommende nyhedsbrev.  

 

Bestyrelsesmøde onsdag d. 14/10 – hos Carsten 
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Bestyrelsesmøde d. 4/11 – budget + indkommende forslag. 

 

 

 


