
Dagsorden til HB-møde den 31. august kl. 19.00 i KH's klubhus 
 
Til stede: Torben Søndergård Nielsen, Erik Hansen, Carsten Thomsen, Nils Johnsen, René Nielsen, 
Søren Svarrer, Kim Svare, Jacob Holm, Jesper Johansen 
 
Afbud: Ingen 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra konstituerende HB-møde den 15. juni 2021, Godkendt  
3. Orientering fra formanden, herunder standernedtagning og status på kandidater til 
formandsposten, TSN, ang. Stander nedtagning d. 17 september kl. 14.00, det står RN for. Ang. 
kandidater til formandsposten, TSN har haft kontakt med Dansksejlunion om hvad klubben gør hvis 
der ikke findes en ny formand – svaret er, at der skal være en formand som tegner NSK over for 
banken osv. En løsning kunne være at lade formandsposten gå på tur i bestyrelsen, men dette 
frarådes klubben, da det vil generere unødvendigt støj. Hvis der ikke findes en kandidat på vores 
hovedgeneralforsamling, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til problemet løses. 
Der bliver snakket bordet rundt om mulige kandidater i klubben. Der er kommet en ny ansat i 
Næstved kommune, som har til ansvar at tage sig af foreningerne – som TSN har haft en god 
samtale med omkring NSK. 
4. Orientering fra hovedkassereren, EH kommer med en kort status på regnskaberne – vi følger fint 
med på vores budget, så der bliver genereret et større overskud (150.000 kr.) mod 9.000 som der 
var budgetteret. Der er kommet mange ny medlemmer til. Hovedklubben har omkring 2,3 millioner 
kroner i banken. Krankassen kører også fint, også her ligger vi over budget på indtægtssiden, dette 
medfører et overskud på 200.000 Kr. mod et budget på 96.000 kr. EH har forsøgt at få styr på vores 
andelsbeviser – et eks. kunne være at der er et medlem som har en jolleplads i Inderhavnen som 
ikke kræver andelsbevis, men medlemmet har et andelsbevis, for at kunne stemme på Inderhavnens 
generalforsamling (da det kun er andelshavere som kan stemme). Efter en god dialog bordet rundt, 
blev det besluttet at foreningen på sigt skal have styr på alle andelsbeviser. EH oplyser at der 63 på 
venteliste til bådplads, af dem er der 5 der har andelsbevis men ønsker anden plads. EH – med 
hensyn til beddingspladsen har EH arbejdet på at få afviklet ventelisten, der er pt. 2 på venteliste til 
stativer. TSN oplyser at der er blevet leveret nogle fittings fra Wester Marine, og spørg til om det er 
blevet afregnet. EH – Kjeld er i tvivl om der er nok understøtter til motorbåds stativer. EH har 
undersøgt hvor mange der er behov for, og mener at vi kommer til at mangle støtter – TSN mener at 
vi skal få bestilt det vi mangler. KS opfordrer til at klubben indkøber nogle mindre stativer (3 tons) 
til mindre både. Det besluttes at indkøbe 2 stk. små stativer. TSN bestiller 2 stativer (3 tons) + 10 
stk. motorbådsstøtter.    
5. Orientering fra afdelinger og udvalg, herunder datoer for generalforsamlinger i de enkelte 
afdelinger 
- a Yderhavnen, herunder orientering om sag om aftale om brugsret mm. med NH, CT orientere om 
et møde afholdt med FLID. Tidspunkt for generalforsamling er D.D. ikke bestemt.  
- b Inderhavnen, JH, der er ikke så meget at berette – der er næsten indgået aftale med Lars om at 
han fortsætter til næste år. Regnskabet ser fint ud. Der bliver afholdt et kursus omkring 12 volt i 
både. Generalforsamling bliver afholdt d. 9/11-2021 kl. 19.00   
- c Kanalhavnen, RN, der har været afholdt en sommerfest, med det formål at møde de nye 
medlemmer. Der er monteret nye reoler til rulleforstag og bomme på loftet i masteskuret, så der er 
blevet mere plads, da der i samme omgang er blevet ryddet op. Generalforsamling bliver afholdt d 
14/11-2021 kl. 10.00 
- d Jolleafdelingen, JJ – der er ikke noget nyt 



- e kapsejlads, CT har forsøgt at få kontakt til Peter Fredriksen, for at høre lidt om status. KS spørg 
til afmærkning af sten omkring startlinjen ved Enø strand. CT mener at det kunne løses med at man 
motivere kapsejladsudvalget, til at oplyse om disse sten. CT påtager sig opgaven at få fat i Peter 
Fredriksen.  
- f kran- og beddingsplads, RN – det kører fint på pladsen. Der er taget kontakt til TSN omkring en 
lille reparation på kranen, der skal males – Kaj Madsen har fået mandat til at indhente tilbud fra 
maler. Kjeld opfordrer til at den afretning der skal finde sted bør vente til næste sæson.  
- g aktivitet, herunder aftale om julegløgg og nytårskur, JH der er styr på nytårskuren, og JH vil 
tage kontakt til Jack omkring julegløgg 
- h svømme, JJ – har forsøgt at få kontakt, men dette er ikke lykkedes. 
6. Status på sag om overdragelse af den jord vi pt. bor til leje på, samt koordinering af behovet for 
renovering af Kran- og beddingspladsen, TSN der har ikke fundet noget mageskifte til, da jorden 
ikke må bruge til erhvervshavn. TSN skal holde møde med Carsten Rasmussen d. 27/9-2021 
omkring NSK’s overtagelse af den jord vi selv bor på. TSN mener derfor at vi stadig udskyder 
udvidelsen af beddingspladsen. KS spørg til vedligeholdelse af det eksisterende anlæg, om ikke det 
var en ide at lave en masterplan over hvordan vi skal gribe det an, som situationen er nu ventes der. 
7. Forberedelse af sag til HGF om justering af priserne på kran- og beddingspladsen, TSN, JJ og EH 
påtager sig opgaven at kigge på priserne igen. 
8. Næste HB-møde, 5 oktober 2021 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus 
9. Evt. JH – har hørt fra Lars, at der er mange henvendelser fra Yderhavnen og Kanalhavnen, så 
Lars opfordrer til at deres telefonnumre bliver mere synlige. 
 
Referent: Søren Svarrer 

 


