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Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 14. Marts 2018 
 

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

Fraværende:   Steen Mortensen  

 

Referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. 

Økonomi / Pladser 

Opkrævninger vedr. pladsleje er udsendt. 

Der er p.t. 5 ledige pladser i havnen, hvoraf to er reserveret igennem forespørgsler. 

Skel – afsætning / vinterbaderne 

Vi skal fremsende bemærkninger til tidligere korrespondance vedr. placeringen af vinterbadernes 

omklædning og sauna. Dette skal gøres inden 21/4 og udfærdiges endeligt i NSK regí gennem 

formanden. 

Yderhavnens bestyrelse er enige om, at vi ikke kan acceptere den nuværende placering, idet denne 

ligger 80 cm for tæt på skellinje. 

Bassin og stiger 

Bestyrelsen aftalte at perioden for vinterbadernes brug af havnebassin, fra kommende sæson kun 

kan ske i perioden 1. april til 15. november. Dette bliver af formanden varslet over for 

vinterbadeklubben. 

Den nyanlagte badebro giver anledning til bekymring for et overforbrug af vand i sommerhalvåret, da 

der ikke er kontrol over hvem der fremover vil benytte broen. Vi er enige om at holde ekstra øje med 

dette i den kommende sommer og såfremt der konstateres et utilsigtet højt forbrug, at indføre 

begrænsning gennem evt. aflåsning af vandhaner. 

Is-sikring / Arbejdsdage  

Der aftales i alt 3 arbejdsdage i foråret. D. 2/4, 7/4 og 21/4 alle dage fra 8:00 til 12:00. HBJ indkalder. 
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Første arbejdsdag skal bruges til at fjerne is-sikringen, klargøre klubhuset og få et overblik over hvilke 

materialer der skal indkøbes til kommende arbejdsdage. 

Da det på generalforsamlingen blev besluttet at lave sanktioner mod medlemmer der ikke deltager i 

fællesopgaver og arbejdsdage, blev det samtidig aftalt, at der laves en liste over arbejdsdage og 

arbejdsopgaver, så medlemmer allerede nu kan tilmelde sig disse dage/opgaver. Denne liste er under 

udarbejdelse og vil blive vedligeholdt af HBJ. Listen vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside, så alle 

kan holde sig orienterede. 

Rengøring 2018 

Rengøringsopgaven er løst tilfredsstillende i 2017 og bestyrelsen har accepteret et nyt tilbud fra 
samme operatør. Prisen er en anelse højere, men det anses for at være i orden. 

”Vild med vand” 

Arrangementet ”Vild med vand” afholdes den 9. juni 2018. (se evt. omtale i medier vedr. 2017) 

NSK deltager. Dvs. at Yderhavnen også deltager. Programmet er endnu ikke kendt, så herom senere. 

Lejekontrakt med Næstved Havn 

Karsten, Jack og Henrik udarbejder forslag til en mere simplificeret kontrakt i forhold til det udkast vi 
har modtaget fra Næstved havn. Vores forslag leveres til Formanden for NSK, der deltager i 
forhandlingerne med Næstved Havn. 

Jack vil arbejde på at arrangere et dialogmøde mellem Næstved Havn og NSK med deltagelse af den 
nye havnerådsformand Kristian Skov Andersen. 

Kalender / Aktiviteter / Mærkedage i 2018 

2. april 2018, kl. 8:00 – 12:00  Is-sikring og arbejdsdag 

7. april 2018, kl. 8:00 – 12:00  Arbejdsdag 

21. april 2018, kl. 8:00 – 12:00 Arbejdsdag 

 

Evt. 

En kort snak om hvordan vi forholder os til og evt. planlægger en større renovering af vores 
anløbsbro i yderhavnen. 

 

 

Med venlig hilsen 
Brolavsbestyrelsen  

 
 
 

Referat: Henrik Bech Jensen 


