
Karrebæksminde, Yderhavnen 2020 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 23/11 -2020 

 

Tilstede: Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Kasper Kegel, Michael Hallgreen og Carsten 
Thomsen. 

 

 

Agenda 

1. Orientering om oprensning af havnen 
o Kenn Nørreriis deltager i dette punkt 

2. Konstituering af bestyrelsen 
o Herunder arbejdsdeling og ansvar 

3. Gennemgang af referatet fra generalforsamlingen 
o Herunder diskussion af eventuelle punkter, vi skal arbejde med.  

4. Orientering om mink 
o Jf. tidligere udsendt e-mail 

5. Status fra pligtarbejdet lørdag  
6. Aftale datoer for de kommende 3 møder. 
7. Eventuelt 

 
 
 
Referat 

 

Ad. 1). Orientering om oprensning af havnen 

Bestyrelsen beslutter at gå med den store uddybning (10.500 m3). 

 

Bestyrelsen har modtaget 3 tilbud*;  

1. Rederi Høj 650.000,- eks. moms  

2. DBB Rederi 1.212.500,- eks. moms 

3.  Peter Madsen Rederi A/S 1.046.000,- eks. moms. (Dette er dog kun for 8.000 m3, så bestyrelsen må 
påregne en yderligere omkostning ved de ønskede 10.500 m3). 

 

*Alle 3 tilbud kan svinge +/- 15 % 
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Bestyrelsen beslutter at tilbyde Rederi Høj entreprisen under forudsætning af, at Yderhavnen får den 
endelige godkendelse til oprensning, samt at den kan foretages senest i foråret. 

I budgettet forventer bestyrelsen 2 vejrligsdage. 

 

Ad. 2). Konstituering af bestyrelsen, Herunder arbejdsdeling og ansvar 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 

• Carsten Thomsen: Formand 
• Erik Hansen: Kasserer 
• Dennis Mortensen: Bro mand 
• Michael Johansen: Pladsmand 
• Michael Hallgren: Bygning/arealer 
• Kasper Kegel: Referent 

 

Ad. 3). Gennemgang af referatet fra generalforsamlingen, Herunder diskussion af eventuelle punkter, vi 
skal arbejde med.  

• Gennemlæs vedtægter i forhold til de emner der blev løftet på generalforsamlingen. Herunder skal 
vi finde en løsning for en mere transparent tilgang til regnskab og budget. 

• Nødhavn: NSK skal have formuleret nogle fælles regler i hovedbestyrelsen 
• Gæsteleje forslås hævet til 190,- på kommende generalforsamling. 
• Kontingentstigning i forbindelse med pladsleje.  
• Hensættelser fortsætter med den hidtidige opdeling på hus, bro og uddybning 

  

Ad. 4). Orientering om mink, Jf. tidligere udsendt e-mail 

Carsten orienterer om mink situationen. Vi gør ikke mere før forårets kommen, og vi har entreret med den 
samme skadedyrsbekæmper som bruges i Søfronten og Inderhavn. 

Alle medlemmer bliver orienteret via nyhedsbrevet. 

 

Ad. 5). Status fra pligtarbejdet lørdag  

Arbejdsdagen gik fint. Der er ikke is-sikret på broen, og jollen manglede, så indhalerlinerne blev ikke 
nedtaget. Skur opryddet og klubhuset tømt. Køleskab mangler. 

Vi skal huske at orientere om indhalerliner i et af de kommende nyhedsbreve. 

 

Ad. 6). Aftale datoer for de kommende 3 møder. 
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• 6 Januar hos Erik 
• 17 Februar hos Michael J 
• 17 Marts hos Carsten 

 

Ad. 7). Eventuelt 

Næstved havn vil have en Lodsbåd ud og ligge på første plads på den nye bro igen. Der forhandles om 
emnet mellem bestyrelse og havn. 

 

 


