
Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 2. marts 2017 
 

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

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde 

Godkendes og lægges ud på Hjemmesiden. Ingen udestående punkter. 

 

Økonomi 
Kasserne orienterede om, at kontingent til haven vil bliver opkrævet via PBS såfremt man er tilmeldt 

PBS, ellers sendes opkrævning ud på mail eller post. 

Næstved Havn 

Vi har kortvarigt haft en vinteroverligger pga. havari. Faktureres for el-forbrug. Ingen 
pladsleje. 
Der nedsættes et udvalg til granskning og forslag vedr. kontrakt/aftale fremsendt af 
Næstved Havn. Udvalget består af Karsten, Jack og Henrik. Foreløbige kommentarer: 

 Arealet / antal pladser 

 Brug af pladser om vinteren 

 Lejen og beregning af denne 

 Løbetid 

 Vedligeholdelsespligt 

Vedligeholdelse af havnen 
Udskiftning af kabel på gammel bro nødvendigt. Nyt kabel indkøbes og trækkes så samlinger, ud over 

de der laves i standerne, undgås. Standerne forhøjes så de sikres ved næste ”højvande” 

Mikael og Steen indhenter 2 eller flere tilbud på kabel.  

Arbejdet udføres af os selv og tilsluttes af professionel el-installatør.  

Prisen vil beløbe sig til 10.000 kr. for stander forlængere. Ca. 45.000 for kabel, tilslutning og 

evt. udskiftninger af relæer og kontakter i standere. 

Der arrangeres arbejdsdag den 18/3 og igen i forbindelse med fjernelse af is sikring, den 25/3. Mikael 

indkalder. 

Status vinterbaderne 

Forslag til metode for afregning af el er videresendt. Afventer p.t. accept. 



Vi vil fra kommende sæson fremsende a´conto opkrævning på el-forbrug, med en årlig 
afregning. 
 

Møde med lokalrådet 

Karsten orienterede om planer med betalingsparkering i KBM området. 
 

Triatlon 2017 

Jack kontakter arrangører, for at aftale oprydning efter brug og anvendelse af vand fra vores 
standere. Arrangementer løber af stablen den 3. juni 2017 

 

Kalender / Mærkedage i 2017 

14. marts  Fælles brolavsmøde kl. 19.00 i Kanalhavnen 

18. marts Fælles arbejdsdag 

25. marts  Fælles arbejdsdag og optagning af is-sikring 

9. april Standerhejsning kl. 14:00 i Skipperstuen Karrebæksminde 

20. maj Karrebæk Cup (Smålandshavet rundt) 

25. august Grill arrangement i Kanalhavnen  

2. sept. Klubmesterskab 

29. oktober Standerstrygning – kl. 14:00 Kanalhavnen  

 

 

Næste bestyrelsesmøde den  

 

 

Med venlig hilsen 

Brolavsbestyrelsen 


