
Referat af Yderhavnens generalforsamling den 17. november 2016 

Sted: Karantænehuset (NSK inderhavnen) - Fremmødte: 12 personer. 

 

Valg af dirigent:   

Torben Søndergård blev valg. Torben konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

Bestyrelsens beretning: 

Sæson 2016 startede som vanligt med arbejdsdage. Vi startede med optagning af issikring lørdag den 19. marts og så 

den 23 april var det Klubhuset og området som stod for skud. Der var stor deltagelse og der blev nået langt. Tak for 

flot indsat til de fremmødte. 

Et at områderne var Vores ”nye” køkken. Vi nåede dog ikke at få monteret vasken. Det har vi til gode til foråret 2017. 

Efter en flot overhaling af klubhuset, syntes Robert at det også trængte til en gang maling. Så efter aftale med 

bestyrelsen gik han i gang - Med et flot resultat til følge. Vi takker Robert for denne ekstraordinære store indsats. 

Det blev den 1 juli og tid til vores fælles grill arrangement i yderhavnen. Vejret var ikke med os men det var 

medlemmerne. Vi var omkring 50 deltagende som på trods af det dårlige vejr hyggede os i klubhuset og under den til 

dagen opsatte pavillon. Der var mad fra grill og kanon stemning til langt ud på natten. 

Denne dag blev den nye P-afgift fra havnen også opdaget. Der har været stor debat om denne afgift og ikke kun fra 

yderhaven side. Yderhavnens bestyrelse har henvendt sig til Næstved havn, endvidere har vi fra Hovedbestyrelsen 

side også gjort indsigelser. Vi venter på det endelige svar. 

Der blev igen afholdt triatlon på Enø. Følgende heraf var overfyldte containere, da vores område bliver godt besøgt. Vi 

har i bestyrelsen en dialog i gang vedrørende det kommende stævne. Dette forventes endnu større. Vi ser muligheder 

i at tjene en skilling her, grundet vores gode placering. Endvidere kan vi slå en slag for sejlklubben.   

Vi har det seneste år fået en bedre dialog med vinterbaderne. De har nu lejet et af vores udendørs toiletter. Vinterpris 

er 6.000 og sommerpris 3.000. Om sommer bruger De det lidt og vi vil da også være brugere her.  

Fremad rettet er planen en bedre dialog med formål - at fremme vores ønsker til området. Vi vil stå stærke overfor 

Næstved havn samt kommunen.    

Vi har nu fået godkendt nogle af vores pladser til A havn status. Det er de pladser som er på den nye kaj og som 

vender ud mod kanalen. Bestyrelsen arbejder videre med de muligheder som dette giver. Der vil komme nærmere 

information herom når der er mere afklaring.     

 

Til sidst vil vi gerne takke vores havnefoged for et flot stykke arbejde. Det samme gælder Sørens Kone. Mange tak 

herfra. Jeg vil som formand også gerne takke bestyrelsen for en flot indsat. 

 

På bestyrelsens vegne - Jack Pedersen  

 

 

Fremlæggelse af revideret regnskab: 

Erik fremlagde og gennemgik regnskabet. Som herefter blev godkendt. 

 

Indkomne forslag: Ingen modtaget 



Fastsættelse af budget: Budget blev fremlagt og godkendt. Kontingentet forblev det samme 

 

Valg af formand: Ingen modtaget kandidatur, kun den bestående formand.  

Jack Pedersen blev genvalgt 

 

Valg af kasserer: Ingen modtaget kandidatur, kun den bestående kasserer. 

Erik Hansen blev genvalgt 

 

Valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Henrik Bech Jensen - genvalgt 

Karsten Thomassen - genvalgt 

Mikael Christensen - genvalgt  

Jens Trædemark fratrådt – Steen Mortensen blev valgt i stedet. 

 

Valg af 2 revisorer: 

Erik Henriksen og Henry Dalgaard blev genvalgt 

 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

Jens Trædemark blev valgt 

 

Valg af 1 revisorsuppleant: 

Lars Enggaard blev genvalgt 

 

Eventuelt: 

Formandens lille forglemmelse blev gennemgået: Kanalen og uro i havnebassinet, her har vi talt med 

Næstved Havn. De har sat DHI (Hydraulisk institut) på sagen og det tager desværre sin tid. Med lidt held 

tror De at have et eller andet resultat i løbet af vinteren. Så har det såmænd ”kun” taget 1-1,5 år. Vi er 

afventende her. 

P-Afgiften blev nævnt igen. Hovedbestyrelsen afventer svar fra Næstved Havn herom. 

Der blev spurgt om planer med klubhuset: Svar – Man har planer om en overdækning af grill området. Der 

har ikke været set på selve klubhuset endnu. Dette bliver et indsatsområde i 2017 

Der blev forespurgt om internet i yderhavnen. Svar – Der er ingen planer herom, grundet den lidt tunge 

økonomi for dette samt at de fleste har mobil til opkobling eller mobilbredbånd. Der skulle være nævnt i 

havnelods at der er internet i havne (her er der desværre også lidt fejl) 

Delingen og muligheden med A & B havn blev nævnt igen. Dette bliver også et indsatsområde i 2017 

 

På vegne af bestyrelsen takkes for dagen og fremmødet. 

Formand – Jack Pedersen 

 


