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Side 1 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:    12 - 10 - 2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 

 

Mødested og dato: Skipperstuen i Karrebæksminde, tirsdag den 12. oktober kl. 17.30- 21 

 

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

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

    

Fraværende:  Ingen 

 

Havnefoged: Lars deltager ikke, men medsendte liste fra Lars er en ”ønskeliste” 

 

 

Agenda: 
 

Orientering og emner fra formanden 

 

Nyt fra sidste HB-møde: 

 

Der arbejdes stadig på at finde en ny formand efter Torben  

Der ses på priserne på beddingspladsen for gæster på pladsen  

Antal medlemmer i NSK 483, 22 flere end sidste år 

Jolleklub tilskud er på kr.110.000,- DKK, vedtaget 

Mulige ændringer i vedtægter ”virtuel” møde mulighed for GF i fremtiden 

Sejlskolen 2 både i vandet næste år 

Der arbejdes på at købe af jord af Næstved kommune, ved Kanalhavnen og 

Inderhavnen     

Der er 63 på venteliste til en plads i NSK 

Yderhavnen vil have lavet klistermærker på deres EL standere, med tekst " 

Husk at betale havnepenge” Inderhavnen overvejer samme koncept. 

  

Legeplads: 

Plastik Rutsjebane skal fjernes/foræres væk, grundet forsikringen ikke dækker 

ved ulykker omkring plastik-ruchebanen 

De 2 vippedyr sætter vi græsplænen hver på 3x3 meter (faldunderlag) 

Erhvervsforeningen i Karrebæksminde og Inderhavnen og Yderhavnen arbejder 

på et samarbejde, hvor Erhvervsforeningen vil lave en brochere til bl.a. 

gæstesejlere og campere Brochuren vil indeholde bl.a. goodies i form af rabatter 

til forretningerne i Karrebæksminde 
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Side 2 

 

 

Dagsorden Mødereferat med blåt, 

Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:    12 - 10 - 2021 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 

 

GF den 9. november: 

Planlægning af generalforsamlingen, der er styr på opgaverne 

Jacob sender Agenda ud 2 uger før, Ivan kopierer materialet til medlemmerne. 

 

Nyt fra ansvarsområderne. 

 

Broer og Havn 

Der nogen brædder på broerne der trænger til udskiftning, Mikael Lassur 

udskifter brædderne  

 

Udlejning af Skipperstuen 

Ingen nye bookninger  

 

Bygninger og arealer 

Listen fra Lars med ønsker 

 

Pladser i havn og på land: 

1 plads ledig 

 

Økonomi 

Budget for det kommende år og gøres klar til GF 

23 opsagt og 19 nye indmeldinger 

Vi har solgt vores diesel for billigt i forhold til anlæggets drift 

Bestyrelsen vedtager at pris på en liter diesel skal være 2 kr. over listeprisen 

Gennemgang af budget og balance  

Bestyrelsen vedtager at Karen-Sofie Bolm fortsætter som Næstformand 

 

EL/strøm 

Ingen meldinger 

 

Eventuelt:  

Fremtidsvisioner. 

Vi havde en begyndende snak om fremtiden i Inderhavnen 2030 

 

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 10. november, konstituerende møde efter GF 

 


