
HB-Møde d. 10. januar 2022 i Kanalhavnens klubhus kl. 19.00 
 
Til Stede: Torben Søndergård Nielsen (TSN), René Nielsen (RN), Erik Hansen (EH), 
Jesper Johansen (JJ), Ronnie Dahl (RD), Karen Sofie Bolm (KSB) (via Teams), Jacob 
Holm (JH), Søren Svarrer (SS), Kim Svare (KS), Carsten Thomsen (CT), Nils Johnsen 
(NJ). 
 
1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 
2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 2. november 2021, Godkendt 
3. "Velkomst /præsentation" og "tak for denne gang" ift. til- og fratrædende i HB, TSN 
gennemgår hvordan proceduren er i forhold til vedtægterne. Der holdes en kort 
præsentation bordet rundt. 
4. Orientering fra formanden om status på forhandling af ny lejekontrakt på Ydernæs, 
TSN, status er at der har været afholdt møde med borgmester og centerchef fra Næstved 
kommune, hvor sejlklubben ytrede sit ønske og behov – dette skulle medbringes til det nye 
byråd, som skal behandle sagen. I forhold til opkøb af grundarealet, vil dette medføre en 
risiko for at det skal i udbud, og derved risikere Næstved Sejlklub at der kommer en anden 
køber med bedre økonomi. I forhold til forlængelse af lejekontrakten står der at dette skal 
være påbegyndt inden d. 1/4-2022 – TSN opfordrer i den forbindelse KSB at gennemlæse 
lejekontrakten for Inderhavnen.  
5. Forhåndsgodkendelse af budget 2022 og priser/takster jf. dagsorden til HGF + 
godkendelse af beretning. Valg af "Årets klubkammerat". Nominerede: Kai Madsen, 
Michael Nielsen og Michael Ohm, EH gennemgår budgettet 2022 for hovedklubben. Der er 
enkelte prisstigninger bl.a. prisen på gæstepladsleje i Yderhavnen og Inderhavnen hæves 
til 200 kr./døgn og 400 kr./døgn for både over 15m, i Kanalhavnen fastholdes prisen på 
140 kr./døgn - Andelsbevis hæves til 20.000 kr. dette godkendes af HB. EH gennemgår 
budget 2022 for kran og beddingsplads. I forbindelse med Kran pladsen, besluttes det at 
gøre brug af det mandat der tidligere er givet på HGF, og påbegynde styning af træerne 
omkring pladsen. EH gennemgår prislisten for brug af beddingspladsen, i den forbindelse 
bliver det besluttet at fremrykke betaling af plads, på beddingspladsen. Beretningen 
godkendes af HB. HB beslutter hvem der vælges som årets klubkammerat – det bliver 
offentlig gjort på HGF. 
6. Status på kandidater til: 
a. Klubformand, TSN 
b. Bestyrelsesrepræsentant, Der er fundet kandidater som, er villige til valg 
c. Revisorsuppleant, Mangler 
7. Status for mulighederne for at afholde HGF ift. covid-19-restiktioner. Aftale om plan for 
evt. udsættelse af HGF. Aftale om plan(er) for afholdelse af ekstraordinær HGF (hvis der 
ikke er indkommet en formandskandidat). Genopfriskning af arbejdsfordelingen til HGF, 
TSN gennemgår de til d.d. gældende regler i forhold til restriktioner (som gælder til d.17. 
januar 2022). TSN vi planlægger at afholde HGF på Grønnegade, og kan dette ikke lade 
sig gøre må HGF udskydes.   
8. Gennemgang af indkomne forslag til HGF 
a. Fra HB om ændring af §6 – periode for fritstilling af bådpladser 
b. Fra HB om ændring af §8 – mulighed for virtuelt HGF 
c. Fra Kranfolkene.  Pladsen bliver planeret / afrettet. 
d. Fra Kranfolkene.  De store træer omkring pladsen bliver skåret ned i 2-3 meter højde 
hele vejen rundt. 



e. Fra Kranfolkene. Ny el på pladsen / udvidelse. 
f. Fra Lars Fischer om div. priser i forbindelse med serviceløft 
g. Fra Gert om at udskifte alle klubnøgler og-låse 
h. Evt. øvrige indkomne forslag. Der er ikke indkommet yderligere forslag. 
9. Behandling af KH's beslutning/ønske om, at kunne bo i bådene i vinterhalvåret, Det 
besluttes at udskyde behandlingen, for at indhente erfaringer fra andre havne – så der er 
et ordentlig grundlag at beslutte ud fra. CT vil forberede et oplæg.  
10. Konstituerende HB-møde den 25. januar kl. 19.00 i KH's klubhus 
11. Evt., CT – der kører en sag med Næstved havn omkring en bro som Næstved havn 
har opført i 2011/2012. Næstved havn har placeret en lodsbåd i havnebassinet, på 
indersiden af den nye bro. Næstved havn mener at de ikke skal betale leje, da det er deres 
egen bro – dette er i mellemtiden undersøgt i samarbejde med FLID, om Næstved havn 
kan gøre krav på arealet som NSK har fået tildelt. Dette bliver afgjort d. 26. januar 2022.  
Hensigten er ikke konflikt, men et godt samarbejde med Næstved havn. 
 

Referent: Søren Svarrer 


