
Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 10. oktober 2016 
 

Til stede: Erik Hansen, Jack Pedersen, Mikael Christensen, Jens Trædmark Jensen, Karsten 
Thomassen og Henrik Bech Jensen.  

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde 

Lagt ud på Hjemmesiden. Ingen udestående punkter. 

 

Økonomi 
Færre indtægter som følge af færre fastliggere end budgetteret. Rimeligt besøg af gæster. 
Der har været besparelser på vores omkostningskonti. Dette har alt i alt resulteret i et større 
overskud end budgetteret, på trods af de lavere indtægter. 
 

Forberedelse til Generalforsamlingen 

Næste møde afholdes den 7. november. Her skal de sidste detaljer aftales bl.a. bespisning og 
gennemgang af bestyrelsens beretning. 
 

Ændrede parkeringsforhold i Karrebæksminde 

Vores egne klager over havnens nye regler sammenlægges med NSK i en samlet front mod 
Næstved havn. NSK formand Torben Nielsen kører sagen. 
 

Vinterbaderne 

Aftalen om brug af vores toilet er nu på plads. Afregning fremsendt og den tekniske installation, 
der skal holde toilettet frostfrit skal etableres inden 1. nov. 
Samme dato aflæses el og vandmålere. 
 

Is sikring 

Ikke fastlagt ved dette mødes afholdelse. (senere informeret om at det sker lørdag den 19. 
november 2016). Der er bestilt ny ringkapselblæser og denne er leveret. Der skal indkøbes et 
supplement af lægter (MC) og der skal støbes flere beton ankre (HBJ) inden vi er klare. 
 
 
 



Overvintring i vandet 

Der foreligger nu en beslutning, der gør pladserne ved den nye bro til en A-havn. Dette vil vi 
gennem tilpasning af eksisterende ordensregler, søge at udnytte, så vi vil kunne tilbyde 
medlemmer at overvintre i vandet i yderhavnen. Arbejdet fortsætter. 
Uafhængigt af ovenstående er det besluttet at gøre plads 201 til en fastligger plads. 
 

Triatlon 2017 

Der arbejdes på at udnytte denne dag med mange mennesker i Karrebæksminde, til at slå et slag 
for NSK og Yderhavnen. Der foreligger intet konkret endnu, men forslag modtages gerne. 

 

Overdækning af Grillplads 

Jack foreslår at grill pladsen overdækkes med et halvtag. Jens undersøger reglerne og sammen 
med Jack vil de fremkomme med et konkret oplæg. 

 

Næste møde den 7. nov. 2016 

 

Med venlig hilsen 

Brolavsbestyrelsen 


