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Næstved Sejlklub 

Yderhavnen  
 

Referat fra bestyrelsesmøde i yderhavnen 24. september 2018 
 

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

Fraværende:    - 

 
Ingen fast dagsorden, punkterne listet som de fremkom under mødet 

Referat fra sidste møde 

Referatet er godkendt. – lægges på hjemmesiden 

Økonomi:  

Regnskabet ser godt ud med større overskud end forventet. Indtægter fra fastliggere på budget, men 

indtægter fra gæsteleje overstiger langt det budgetterede. Der er registreret 989 overnatninger i 

denne sæson. Omkostninger nogenlunde på budget. Der er p.t 8 ledige pladser, hvoraf 2 er 

reserveret. 

Formandens input:  

Forslag fremme om havnene skal have låne cykler. Yderhavnen frabeder sig dette af praktiske 
årsager. 
Nuværende vinterplads i kanalhavnen ønskes udvidet med 3000 m3. Der er mangel på vinter pladser 
og efterspørgslen er p.t. større end det klubben kan tilbyde. 
Yderhavnen har over for HB tilkendegivet at vi ikke ønsker at være en del af en frihavnsordning. 

Rengøring 

Rengøring har været rimelig. Det har dog i højsæsonen været svært at følge med. Forståeligt med en 
belægning på mere end 50% over normalen. Der indhentes et tilbud for sæson 2019 (JP) 

Automaten: 

Har virket rimeligt efter opdateringen er kommet på plads. Jack søger kompensation hos 
leverandøren. 

Vinterbaderne: 

Jack henvender sig til vinterbaderne med en klar melding om hvornår stigerne kan/må være i vandet. 

Issikring: 

Udføres som pligtarbejde den 17. november 2018. 

Pligtarbejde udført i løbet af sæsonen: 

Forslag om følgende forbedringer vedr. tilrettelæggelse af medlemmernes pligtarbejde blev noteret. 
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1. Bedre identifikation af den person, der kontrollerer for betalinger 

2. White board kan opsættes til at notere aftaler, så kontrolløren kan se om der er indgået 

særlige aftaler med gæster. 

3. Bedre arbejdsbeskrivelser 

4. servicemappe 

Pæle – trækprøvning 

Der skal nedsættes et udvalg der skal tilrettelægge dette arbejde inden den nye sæson starter. 

”Den Blå Båd” på plads 277 

Ingen udvikling i sagen. Karsten følger op. 

Generalforsamling 2018 

Dato er fastsat til den 20/11 2019. Indkaldelser udsendes senest den 30/10. Heraf skal fremgå at GF 

afholdes iht. Vedtægterne og at evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 6/11. (14 dage 

før GF). 

Bestyrelsesmøder op til GF afholdes den 7/11 og den 24/11. 

Bestyrelsen vil arbejde på et forslag om halvering af prisen for ikke at melde sig til pligtarbejde. 

(Karsten formulerer) 

Øvrige opgaver til fremtidige bestyrelsesmøder. 

Lejekontrakt Næstved Havn 

Der skal udarbejdes et forslag til nyt teknik-rum. 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Brolavsbestyrelsen  

 
 
 

Referat: Henrik Bech Jensen 


