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Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 4. september 2017 
 

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

Fraværende:   Steen Mortensen 

 

Referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt. Enkelte fejl i datoer, som rettes nederst i dette referat. 

Økonomi 
Indtægterne er højere end budgetteret. Dette skyldes ekstraordinært mange betalende gæster. P.t. 
ligger vi på en indtægt på gæstesejlere på ca. 90.000 kr. 

Udgifterne har været højere end budgetteret. Af væsentlige poster kan nævnes: nyt lyskabel på 
broen, installation af ny automat og VVS omkostninger i klubhuset. 

Resultatet er positivt. 

Status pladser 
Vi har 4 ledige pladser, heraf de to yderste, som i de seneste sæsoneger har fungeret som én plads. 

HBJ kontakter Thomas med henblik på at få etableret manglende pæl mellem plads 279 og 280. plads 

279 etableres som 4,5 - 5 meter plads og plads 280 sløjfes som andelsplads. 

Næstved Havn 
Jack er i dialog med Næstved Havn omkring aftale vedr. ”den nye bro”. Jack har fremsendt et forslag 
og afventer svar. Oplæg vedr. vinter oplægspladser i A-havnen afventer den endelige aftale med 
havnen. 
Verifikation af vore matrikel grænser søges afklaret dels ved at lokalisere skælpæle. Alternativt vil vi 
bede landmåler om at stå for opgaven. Omkostningen til dette søges delt med NH. 

Vinterbaderne 
Vinterbaderne har i samarbejde med Næstved havn etableret egen strømforsyning til deres klubhus. 

Afregning vedr. brug af toilet udarbejdes og fremsendes (EH) 

Fordeling af ansvarsområder: 
Formand:   Jack Pedersen 

Kasserer:   Erik Hansen 

Broen:   Mikael Christensen 

Klubhus og omkringliggende områder: Steen Mortensen og Karsten Thomassen 

Pladsmand og sekretær   Henrik Bech Jensen 
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Formålet med at præcisere ansvarsområderne er at sikre ejerskab, ikke nødvendigvis for personligt at 

udføre opgaver, men mere for at sikre at én tager action på nødvendige og besluttede tiltag og 

gennem allokering af nødvendige ressourcer, får opgaverne løst. 

Arbejdsplan 
Til kommende arbejdsdag indkaldes +10 mand, primært til færdiggørelse af kabelinstallation. 

Broen:  

• El arbejde på broen er ikke færdigt. Kabel er tilsluttet, men mangler at blive ordentligt hængt 

op: Mikael og Steen 

• Rød/Grøn pladsskilte renoveres af Robert Vituslavski – Status ukendt. 

• Udskiftning af kantbrædder på broen: opmåles og indkøbes til foråret. 

• Test af blæseren til is-sikring. 

 

Klubhuset: 

• Opmåling af skel 

• Oprydning og beskæring af buske (mod søsiden) 

• Afløb hugges i gulv i teknik-rum 

• Afkalkning af armaturer og brusere 

• Opsætning af de sidste skilte. (evt. til foråret) 

 

Kalender / Mærkedage i 2017/18 

19. september Arbejdsdag i yderhavnen 

25. oktober  Bestyrelsesmøde 

29. oktober  Standerstrygning – kl. 14:00 Kanalhavnen  

7. november  Bestyrelsesmøde 

18. november Is-sikring og arbejdsdag 

21. november Generalforsamling Yderhavnen 

 

 

Næste bestyrelsesmøde den 25/10-2017 

 

 

Med venlig hilsen 

Brolavsbestyrelsen 


