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Side 1 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn Dato:22-06-2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Mødedato / sted: Skipperstuen i Karrebæksminde, tirsdag den 22. juni kl. 19 - 21 

 

Indkaldte: Jacob Holm (JH), Karen-Sofie Bolm (KS), Poul Elvig (PE), Kenneth Ahlgren (KA), 

Flemming Mazur (FM), Ivan Ravn (IR), Mikael Lassur (ML), Jack Hyltoft (JHY) 

    

Fraværende:  Poul Elvig (Ferie) 

 

Havnefoged Lars: deltager de første 15 min. 

Flemming og Lars har et issues omkring udluftning på damenes toilet 

 

 

Agenda: 

 

Orientering og emner fra formanden 

 

Nyt fra HGF (nye priser for gæstebåde) 

Nyt fra sidste HB møde 

Uddybning af Inderhavn 

Udsmykning af container 

Jack undersøger mulighederne for at gøre containeren pæn g hvad det vil koste.. 

Reparation af vogne til kørsel af master  

Rep af mastevogne, bælterne skal udskiftes Flemming Mazur kigger på det 

Lars med når havnen lukkes ned til november (lørdag den 13/11?) 

Lars har nikke ja til deltagelse 

Spørgeskema klar til at sende ud? 

Karen-Sofie vil kigge på et spørgeskema der omhandler livets gang i Inderhavnen, 

spørgeskemaet sendes til alle medlemmer,  

Legeplads, opsigelse, nyt tilbud? 

Vi fortsætter med at leje legeplads 

Sommerfest den 14. august?  

Udmelding kommer fra Ivan i løbet af 14. dage 

Sauna i Inderhavnen, med på GF? (Mikael) 

Dialog om sauna og andre aktiviteter der vil gøre Inderhavnen attraktiv for yngre 

medlemmer 

Yderhavnen, problemer 

Næstved Havn / Ydernæs / Vinterpladsen 

Dato for vores GF? Vi har aftalt den 9. november? 

Den 9. november 

Nyhedsbreve 
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Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn Dato:22-06-2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Medlemmerne har taget rigtig godt imod Nyhedsbrevet fra Jacob, så han fortsætter med at 

skrive dem 

Covid 19, status 

Ingen åbning af klubhuset endnu på grund af coronaen, men ved ikke endnu hvornår det 

åbner. 

Lars fri den kommende fredag/lørdag (Ivan) 

Ivan Tager telefon, sætterflaget, Belinda tager kontoret og rengøringsfirma tager rengøringen 

af baderummet. 

Parkering på Stejlepladsen (Jack) 

Ingen mulighed 

SUP Boards til at låne ud (Jack) 

Man kan melde sig ind i den aktuelle klub(kan ikke huske hvad den hed) 

 

Klubkoden til toiletterne skal skiftes i løbet af juli, Ivan har opgaven 

Budgetmøde i oktober, hvor vi skal have en dialog om hvordan vi arbejder med budgetterne i 

områderne. 

 

Opstart af dige projektet, arbejdet starter op efter sejlsæsonen. 

 

Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Broer og Havn 

Broerne er færdige, alle dårlige brædder er skiftet ud, godt arbejde Mikael. 

Udlejning af Skipperstuen 

Der har været en del aflysninger, men også en del nye bookninger i 2021 

3 nye udlejninger i 2022 

Bygninger og arealer 

Nu er vi på 3 x slamsugning/spuling pr. mdr 

Jack, Kenneth og Flemming undersøger priser på renovering af badeværelserne  

 

Bro pladser 

 

 

Økonomi 

Der er ønske om at det er mere simpelt med kontonumrene 

 

 

 

 

EL 



 

   
                          Næstved Sejlklub  

 

 

  

Side 3 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Referent: Ivan Ravn Dato:22-06-2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5 

Al jord er i orden på broerne 

Forslag om Temaaften omkring strøm på bådene i vinter. 

Vi har en kontakt til et firma der ved en masse om det. 

 

Eventuelt:  

 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 7. september 

 


