
Karrebæksminde, Yderhavnen 2020 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 10/02-2021 

 

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

 

 

Agenda 

1. Oprensning af havnen 
2. Is sikring 
3. evt. 

 
 
 
Referat 

 

ad 1. Oprensning af havnen 
Grundet sygdom m.m. i miljøstyrelsen, er oprensningen af havnebassinet endnu ikke godkendt. Det giver flere 
udfordringer. bla. at en oprensning ikke kan sættes i gang før tidligst 2 måneder efter at godkendelsen er givet grundet 
høring. Det gør at den leverandør (HØYER) som skal foretage oprensningen endnu ikke har kunne bookes på en dato 
og vi derfor ikke kan sikre at denne kan nå det inden sæsonen starter. 
 
Der diskuteres alternativer til en sen ibrugtagning af havnen, kan vi låne pladser i de andre havne, hvis tilladelsen 
kommer “lige om lidt”. Hvad gør vi hvis den kommer så sent at en uddybning ikke længere kan nås i foråret. Kan vi leje af 
pumpe således at klubben selv står for at fjerne det øverst lag tang, så de inderste pladser i havnen bliver brugbare. Rive 
det øverst lag tang væk fra pladserne med håndriver eller alternativt stor rive efter en båd.  
Det bliver besluttet at bestyrelsen presser på hos miljøstyrelsen for at få en tilladelse og at HØYER holdes orienteret 
bedst muligt for at de holder en plads åben til os og sidst, arbejdes der videre med en “rive” løsning som alternativ 
foranstaltning til de inderste pladser, så de bliver brugbare i år uanset udfald på tilladelsen. 
 
ad 2. Is sikring 
Is sikring. Der vurderes at den is der har dannet sig i havnebassinet forsvinder igen i denne kommende uge og at den i 
øvrigt umuliggøre en evt. is sikring på nuværende tidspunkt. 
 
ad 3. evt. 
Klubben har modtaget en mail fra Karrebæksminde lokalråd, som spørger om klubben vil bidrage til en folder om 
Karrebæksminde som kan tiltrække turister m.m. Carsten tager en snak med inderhavnen for at vi har fælles fodslag 
omkring det. tilskuddet skulle være på 2000,- kr. 
 
 


