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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:08.01.23 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 01/23 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, onsdag d. 8. januar 2023 kl. 19:00 

 

Indkaldt: Karen-Sofie Bolm (KS), Poul Elvig (PE), Ivan Ravn (IR), Mikael Lassur (ML) Kenneth Holm Kruse (KHK), 

Jacob Søbygaard (JS), Jesper Vestergaard 
    

Fraværende:  

Havnefoged: Lars deltager ikke 

 
Referat: 

Update fra hovedklubbens generalforsamling, se referat fra generalforsamlingen her 
 
Kystsikringen som kommer til at gå igennem vores område i Inderhavne, fortsætter som planlagt. 
 
Affald sortering, der vil komme en affaldssortering der lever op til de krav der er i kommunen, bestyrelsen er ved 
at få udredet regler og tiltag med interessenter, som kommunen og vognmænd. 
Bestyrelsen arbejder på at lave et aflukke til affaldspladsen, med kode til affaldspladsen. 
 
Priser i 2023, Bestyrelsen og hovedbestyrelsen har besluttet at prisen for at gæste Inderhavnen i 2023 bliver dkk. 
kr. 220, - for en overnatning for både sejler og camper. 
Priser på sejlklubbens hjemmeside vil blive opdateret snarest. 
 
Optagning og isætning af både fra Inderhavnen, bliver beregnet ud fra den faktiske udgift, hvor vognmanden er 
den største udgift.  
Eks ligger prisen for en optagning eller en isætning på omkring dkk. kr. 1.800, - 
Åbning af havn og datoer for året,  
Havnen åbner den 1. april 2023 
Inden vi kan komme helt i gang, skal der trækkes pæle i weekenden, 4 -5 marts, eller 11 -12 marts 2023 afhængig 
af vejret. 
Forårsklargøring af havnen bliver i weekenden 25 – 26 marts 2023.  
Hvis man har lyst til at deltage med at hjælpe med ovenstående, tag kontakt til Mikael Lassur. 
Den 1. april 2023, vil inderhavnen være klar til at blive taget i brug. 
Den 16. april kl. 14:00, vil sejlklubben byde velkommen og holde standerhejsning, byde på lidt forfriskninger og et 
stykke wienerbrød. 
Den 22. april 2023, vil der være isætning af både i Inderhavnen, Poul Elvig står for arrangementet. 
Den 22. oktober 2023 vil der være standernedtagning. 
3. december 2023 julegløgg. 
7. januar 2024 nytårskur 
. 
 
 
Bestyrelsen har vedtaget, at broerne skal renses med alge-rens, bestyrelsen har været i dialog med andre 
lystbådehavne, hvor der med succes har lykkes med den metode. 
 
Kasserer Jacob meddeler at  

https://nsk.dk/cms/Clubnskk/ClubImages/Hovedbestyrelsen/Generalforesamlinger/2023/Referat%20ordin%C3%A6r%20hovedgeneralforsamling%20i%20NSK%2023-01-2023.pdf
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der er dkk. kr. 620.000, - i kassen 
Der er i øjeblikket et abnormt elforbrug, som bestyrelsen undersøger og får standset. 
Skipperstuens renovering af køkken, følger tidsplanen og budgettet bliver overholdt. 
Nye aktiviteter til klubben, bestyrelsen har vedtaget at indkøbe et udendørs bordtennisbord, det vil være klar til 
sæsonstart. 
 
Poul meddeler at der er 4 ledige bådpladser i skrivende stund, Poul har kontakt til flere interessenter til 
bådpladserne. 
 
Bestyrelsen har fået alt på plads omkring havnefogedens ansættelse omkring sygdom og andre uforudsete 
hændelser i henhold til ansættelsen. 
 

Kenneth Holm Kruse over tager Flemming Mazurs opgaver, arealer og bygninger. 
 
Næste møde: 25. marts 2023 kl. 12:00, ved dårlig vejr den 26. marts 2023 samme tid. 

 
 

 


