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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:26.10.22 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 07/22 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 17:00 

 

Indkaldt: Karen-Sofie Bolm (KS), Poul Elvig (PE), Flemming Mazur (FM), Ivan Ravn (IR), Mikael Lassur (ML) Kenneth 

Holm Kruse (KHK), Jacob Søbygaard (JS),  
    

Fraværende:  

Havnefoged: Lars deltager ikke 

 

I dag startede vores bestyrelsesmøde med input fra Karen-Sofie med nyt hovedklubbens 
bestyrelsesmøde, man kan læse deres referat på NSK’s hjemmeside. 
 
Det er snart Generalforsamling, så vi gennemgik en to-do liste om hvem der gør hvad. 
Generalforsamlingen er mandag den 28. november 2022 kl. 19:00, dørene åbner kl. 18:30. 
 
Flemming Mazur har valgt at trække sig fra bestyrelsen, så vi skal vælge et nyt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen anbefaler Kenneth Holm Kruse, som i dag er suppleant i bestyrelsen og har deltaget i alle 

bestyrelsesmøder i år. 
 
Vores broer skal have et eftersyn, så vi har allieret os med en dykker fra klubben (Dan), som gerne vil gennem gå 
vores broer under vandoverfladen, for at se hvordan træet har det.  
Vi har også nogle pæle der skal skiftes til foråret, lige nu er det to stk. 
Hvert år laver vi trykprøve på vores agter pæle, får at sikre at alle både, der ligger fortøjer til deres plads også 
bliver liggende. 
 
Skipperstuen skal have nyt køkken, og det vil i perioden 1. januar 2023 til og med den 28. februar 
2023, ikke være muligt at leje eller benytte skipperstuen.  
 
På grund af ovenstående, vil Nytårskuren afholdes i Kanalhavnen, men Inderhavnen vil stadig stå 
for værtsrollen. 
 
Budgettet for 2023 blev gennemgået, da vi jo skal lægge det frem ved Generalforsamlingen, her 
var der en del input og dialog mellem alle bestyrelsesmedlemmer. 
 
Punktet EL-priser kunne vi ikke rigtig komme uden om og vi havde en god dialog, om blandt andet 
hvilket abonnement vi skulle bruge fremadrettet hos Andel, til vores EL. 
Da tiderne er meget ugunstige på El priserne i øjeblikket og bestyrelsen forventer mindst en tre til 
fire dobling af prisen på EL. 
Derfor er vi i bestyrelsen blev enig om at der vil komme en kontingentforhøjelse, kontingentets 
pris, har i mange år være den samme, men mere om det på Generalforsamlingen.   
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Vi har reguleret priserne for autocamper, så prisen er på niveau for en overnatning i havnen om 
man er i båd eller autocamper. Vinterprisen for autocamper er også reguleret  
Dieselen har vi et overskud, så hele dieselanlægget kan hvile i sig selv. 
 
Vi har også haft en dialog om at få renset vores broer, Mikael Lassur havde sidste år lavet en lille 
test rens på bro 2 og det var blevet rigtigt godt. Vi arbejder videre med at finde en løsning på at få 
renset alle broerne og måske indkøb af sådan en renser. 
 
Inderhavnen lukker for denne sæson, den 15. november 2022, så her skal havnen pakkes sammen. 
Vi kunne igen i år godt bruge et par friske hænder til hjælper med sammen pakningen. 
 
 
HUSK!  
Generalforsamlingen er mandag den 28. november 2022 kl. 19:00, dørene åbner kl. 18:30. 
 


