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Side 1 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato: 07.09 -2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 

 

Mødested og dato: Skipperstuen i Karrebæksminde, tirsdag den 7. september kl. 19 - 21 

 

Indkaldt: 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: med afbud, Poul og Jack, Jack (suppleant) 

 

Havnefoged: efter aftale deltager Lars ikke på dette møde 

 

 

Agenda: 

 

Orientering og emner fra formanden 

 

Nyt fra sidste HB-møde 

 63 på venteliste 38 vil gerne ligge i Inderhavnen 

Der købes flere stativer til Ydernæs (små, samt støtter til motorbåde) 

 

Reparation af vogne til kørsel af master 

Kenneth Ahlgren ”har repareret mastevognene” 

 

Legeplads, fortsætter vi med aftalen? 

 Har fået forhandlet prisen lidt ned og 2 nye vippegynger U/B, ny aftale er indgået 

Bestyrelsen er glad for denne aftale er kommet i hus så børnene kan boltre sig på pladsen. 

 

Sommerfest den 14. august, evaluering 

Sommerfesten forløb godt og der var en god stemning hele aftenen, selvom vejret ikke var helt med 

på fest. Der blev spist, hygget, danset og sunget med på stroferne fra musikken. 

Baren ”ishuset” blev godt besøgt så der blev et overskud til musikerne kunne gå glade hjem.   

 

GF? Vi har aftalt den 9. november? hvem laver hvad? 

 Dirigent til vores GF er der styr på 

 Hvem stiller op til bestyrelsen på næste GF? 

 De nuværende medlemmer stiller op til næste periode, undtagen suppleanten 

Forslag til ny suppleant, Michael Zahle 

Jacob har dialogen med Michael Zahle 
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Side 2 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato: 07.09 -2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 

 

Vores møde om Inderhavnen 2030 den 9. oktober. Er der styr på praktikken, lokale, spisning etc. 

Mødet er ændret til et aftenmøde den 12. oktober 

 

 

Lars Havnefoged: 

Lars fri den 18. sept. Belinda kører kontoret, HFS Rengøring klarer toilet 

 Ny trailer indkøbt. Der bliver lavet en trailerplads ved kadaverskuret til vinter 

 Rydde op på loftet over kontoret, Lars og Jacob  

Rengøring af bad fra 1. oktober til 15. november?  

En gang om ugen, vil der blive gjort rent i perioden, Jacob har bestilt HFS til opgaven 

Hvem tager havnefogedtelefonen efter 1. oktober? Ivan tager telefonen i perioden. 

 

Efter den 15. november er havnen officielt lukket, men campere kan stadig besøge 

havnen og betaler kr. 50,- for en overnatning uden adgang til bad og toilet. 

 

 

 

 

Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Broer og Havn Mikael Lassur 

Broerne skal have en ny tur med nye planker, Mikael er på opgaven 

Planker på broerne skal have alge rens i marts 2022 før bådene kommer i vandet 

Der skal støbes en jernstang til kæden ved slæbestedet 

Der er to opkørsler til servicebroen der er i dårlig stand. Vi sløjfer den mod syd og renoverer den 

mod nord. 

Kontrol af pælene på Bro 1, broen gynger lidt. Jacob har styring på det 

 

Udlejning af Skipperstuen Kenneth A 

To nye udlejninger i 2021, 1 ny i 2022 og en ny i 2023 

 

Bygninger og arealer 

Oprydning (grene og buske) ved autocamper plads, kædesav! 

Vi har en vask liggende fra handicaptoilettet, vi skal købe en ny vandhane (batteri) flere glemmer at 

lukke for vandet. 

Vi tænker alt arrangeret en dag hvor medlemmerne hjælper til, her vil nogen af overstående punkter 

være på dagsorden. 
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Side 3 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato: 07.09 -2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 

 

Pladser i havn og på land: 

4 ledige pladser Poul er på sagen 

Optagning af både i Karrebæksminde lørdag den 23. oktober 

 

 

Økonomi 

Det ser fornuftigt ud. 

 

EL/strøm 

Intet at berette 

 

Eventuelt:  

Intet at berette  

 

 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 12. oktober kl. 17.30 i Skipperstuen. 

 

OBS: bestyrelsesmødet efter GF den 11. november bliver flyttet til tirsdag den 10. november. Det er 

kun et konstituerende møde. 


