
Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 29. maj 2017 
 

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

Fraværende: Ingen 

 

Referat fra sidste møde 

Godkendes og lægges ud på Hjemmesiden. Ingen udestående punkter. 

 

Økonomi 
Stort set alle brolavsmedlemmer har betalt for den kommende sæson. (efter mødet er jeg informeret 

om at der ikke er restancer) 

Vi har 9 ledige pladser og manglende bidrag fra disse pladser kan mærkes på indtægtskontoen. 

Der er etableret mobil-pay, så gæstesejlere kan betale gæsteleje via denne tjeneste frem til der er 

leveret og installeret nyt betalingsanlæg. 

Der er kontrolleret for betaling blandt gæstesejlere. Langt de fleste betaler, dog er der også 

konstateret enkelte som har ”glemt” at betale. 

Udgiften til betalingsanlægget presser budgettet for 2017. Det er derfor besluttet at være yderst 

selektiv ved prioritering af nye opgaver i år. 

Næstved Havn 
Jack i dialog med Næstved omkring aftale vedr. ”den nye bro”. Jack har fremsendt et forslag og 
afventer svar. 

Vinterbaderne 
Vinterbaderne lejer det ene toilet o vi har i den forbindelse skiftet koden til toilettet. Klubnøglen kan 

dog stadigvæk bruges af medlemmerne til at benytte dette toilet. 

Arbejdsplan 
Broen:  

• El arbejde på broen er ikke færdigt. Steen aftaler nærmere med El-Installatør: Mikael og 

Steen 

• Rød/Grøn pladsskilte renoveres af Robert Vituslavski 

• Informationsskilte på havnen designes, produceres og opsættes: Jack 

• Udskiftning af kantbrædder på broen: Udskydes pga. økonomi. 

Klubhuset: 

• Færdiggørelse af mellemgang: Mikael 



• Varmt vand i det ene baderum virker ikke. Henrik kontakter VVS montør: Henrik 

• Vask og armatur monteres, Afløb og vand tilsluttes. VVS montør kontaktes til 

vandinstallationen: Henrik 

• Installation af automat og WiFi: Erik og Jack 

• Der udarbejdes udkast til vilkår og priser for overvintring i yderhavnen: Henrik 

• Tilsyn med vores havn, klubhus og kontrol af betalende gæster, vil i løbet af sommeren blive 

gjort af bestyrelsen. 

• Triatlon event. Der er lavet aftale om brug af området samt ekstra tømning af 

affaldscontainere. 

 

Kalender / Mærkedage i 2017 

25. august  Grill arrangement i Kanalhavnen  

2. sept.  Klubmesterskab 

29. oktober  Standerstrygning – kl. 14:00 Kanalhavnen  

9. september  Bestyrelsesmøde 

7. november  Bestyrelsesmøde 

21. november Generalforsamling Yderhavnen 

 

 

Næste bestyrelsesmøde den 9/9-2017 

 

 

Med venlig hilsen 

Brolavsbestyrelsen 


