
INDERHAVNENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING  
tirsdag den 9. november 2021 kl. 19.00. 

 
DAGSORDEN: 

 
1. Valg af dirigent:                                                                                                    
Andelshaver Ejvind Bodal bliver enstemmigt valgt til dirigent 
Ejvind takker for valget og fortæller at generalforsamlingen er lovligt indkaldt  
 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 
Jacob fremlægger beretningen. 
På grund af sygdom er kassereren ikke mødt op. 
Belinda overtager kassererens punkter.  
Nyhedsbrev bliver sendt ud en gang om måneden, derfor en lidt kortere beretningen end vanligt. 
Covid 19 har jo været en dyne over vores havn i dette sejler år, men vi håber det bliver bedre til 
næste år. 
Vores havnefoged Lars Jørgensen har været ny i år, og han har klaret havnen og opgaverne med 
bravur. 
Lars Jørgensen har skrevet en ny kontrakt som havnefoged i Inderhavnen, han starter arbejdet den 
28. marts 2022. 
Inderhavnen har investeret i en billetautomat, den har gjort at 1500 gæster er blevet til 2300 
gæster i denne sæson. 
Inderhavnen har investeret penge i værktøjer til havnefogeden 
Lars har repareret mange ting, eksempel nye hjul på vogne. 
Der er indkøbt en trailer til eksempelvis bortskaffelse af grenaffald 
Pæle på  bro 1 er renoveret i foråret og Mikael Lassur har samtidig skiftet en masse brædder på alle 
tre broer, og broerne vil blive gennemgået igen i foråret 2022 
Hvert år bliver alle agter-pælene trukket pæle med et træk på 300 kg. 
Det er et krav fra forsikringen. 
Inderhavnene lukkes ned den 13. november 2021. 
Ivan lover at sommerfesten i 2022 bliver afholdt igen 
Dieselstanderen er også blevet en selvbetjeningsautomat, og man kan døgnet rundt tanke når 
Inderhavnen er åbnet.  Shell som er vores leverandør af Dieselolie, kan selv se når dieseltanken skal 
fyldes op igen.  
Når man køber ny båd, som måske er bredere og længere, skal man tage fat i Poul Elvig for at høre 
om der er en plads til den nye båd i Inderhavnen.  
Tv i Karantænehuset er blevet opjusteret med bedre signal. 
Skipperstuen bliver udlejet flittigt, men køkkenet er træt og trænger til en opjustering, det er der 
sat penge af til. 
Der er også sat penge af til bad og toiletbygningen, som også skal have en opjustering af kloak, som 
der er udfordringer med. 
Beretningen er godkendt. 
 
 

  



3. Fremlæggelse af revideret regnskab: 
Belinda fremlægger regnskabet (se regnskabet) 
 
Lis spørger om der er sat penge af til kloakken, og Jacob fortæller at det er der. 
Regnskabet er Godkendt af generalforsamlingen 
 
 

4. Behandling af indkomne forslag: 

 
A. Jeg kunne godt tænke mig at de eksisterende dørtrin ved masteskuret, som i dag består af 

løse brædder og elefantriste, bliver afløst af faste ramper ved dørene. 
Hans Bidstrup Medlem nr. 1343 

Flemming Mazur svare siger det bliver lavet inden næste sæson. 
 

B. Bestyrelsens forslag til ændringer i vedtægterne: se bilag 1. 

Paragraf 5 i vedtægterne ændres 

Formand bliver valgt i to lige år 

Kasser bliver valgt i to ulige år 

Ændringen er vedtaget af 75% af de stemmeberettiget, at ændre paragraf 5 ændres. 

Hovedbestyrelsen skal også godkende ændringen.  

 

 
 

5. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår, herunder 

fastsættelse af Inderhavnens sommer -og vinterpladsleje: 
Der er budgetteret med et underskud på kr. 85.000, - grundet toiletbygningen, hvis arbejdet 

kommer i gang.  

Der er lagt kr. 100.000 til side til køkken i Skipperstuen 

Kontingentet bliver ikke hævet. 

Dieselprisen skal være 2 kroner over indkøbsprisen, for at få dækket driften af 

omkostningerne af standeren.  

 

Ingen indvendinger 
 

 

6. Valg af formand og repræsentant til NSK`s Hovedbestyrelse:  
Bestyrelsen indstiller Karen-Sofie Bolm formandår 
Godkendt  
             
 

7. Valg af kasserer:  
Bestyrelsen indstiller Jacob Søbygaard kasserer.  
Godkendt  

 



8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 
Flemming Mazur modtager genvalg, 
Poul Elvig modtager genvalg, 
Kenneth Ahlgren modtager genvalg, 
Ivan Ravn modtager genvalg, 
Michael Lassur modtager genvalg 
Godkendt 

    

9. Valg af 2 revisorer:             
Lis Møller modtager genvalg 
Søren Kamper modtager genvalg 

 
10.  Valg af 1 suppleant til bestyrelsen: 

Bestyrelsen indstiller Kenneth Holm Kruse 
Michael Zahle stiller op, så der skal være afstemning. 
Resultatet: 
32 stemmer Kenneth Holm Kruse 
7 stemmer Michael Zahle 
2 stemmer Blanke 
41 stemmer i alt 
 

11.  Valg af revisorsuppleant: 
   Danny Crone modtager genvalg                                                            

 

12.  Eventuelt: 
Torben Søndergaard Nielsen, spørger ind til bestyrelsens holdning omkring uddybning af 

inderhavnen, søkortet stemmer ikke overens med Søfartsstyrelsens dybder i søkortet, Torben 

fortæller at Søfartsstyrelsen stille krav til at havnen skal have de dybder der står i søkortet. 

 

Torben mener det er ca. 15 år siden at Inderhavnen sidst er blevet uddybet. 

Torben vil gene have generalforsamlingen til at give et fingerpeg, i hvilken retning man skal gå med 

en klaptilladelse til uddybning af Inderhavnen. 

 

Bestyrelsen mener at uddybningen holder mindre end et år, og derfor er rigtige mange penge at 

bruge. 

 

Jacob Søbygaard, mener man skal undersøge om det er et general problem 

 

Kenneth Holm Kruse, fortæller at ved bro 2 er det et  generelt problem.  

 

Kenn spørger ind til uddybningen, eller man skal have søkortet rettet til de nuværende dybder 

 

Hans Bistrup fortæller at han var med i bestyrelsen for 20 år siden, hvor man fik uddybet sidste 

gang. 

Hans Bistrup har undersøgt hos eksperterne Dansk Hydraulisk Institut og fortæller videre om den 

tekniske grund til at man ikke får noget ud at uddybningen. 



 

Sven Dahl fortæller om lerlag og om hulrum under lerlaget under vores Inderhavn 

 

Poul Elvig fortæller at det holder 1 års tid, så der det den samme dybde igen 

 

Torben mener vi skal overveje hvilken havn vi gene vil være, så også sejlbådene kan være der. 

 

Søren 2/3 det af tiden er det ikke noget problem. 

 

Jesper får sand i sit søvandsfilter 

 

Bestyrelsen vil finde ud af priser på uddybning af Inderhavn og hvor længe det kan det holde. 

Bestyrelsen vender tilbage med tal 

 

Uffe har solgt sit skib, siger tak for mange gode år i Inderhavnen. 

Uffe efterlyser at man kan blive passivmedlem   

 

Svend fortæller om undergrund omkring toiletbygning, er bygget på en flydende grund. 

 

Kenn mener det er svært at finde priser og hvor man booker Skipperstuen 

 

Når man skal booke Skipperstuen, kontakter man Kenneth Ahlgren 

 

Forskellige priser på større og mindre pladser. 

 

Bestyrelsen er enig om at priserne er ens på pladserne 

 

Jesper foto vandhaner på toilettet 

 

Flemming Mazur fortæller om ny håndvask med foto på herretoilettet 

 

Torben fortæller om Camper og Næsteved havn,  

 

Hvem bestemmer hvad  Inderhavnen og hvad Næstved kommune bestemme. 

 

John spørger om bom til P pladser i Inderhavnen  

 

Mazur fortæller at Inderhavnens p plads, er en offentlig p plads og derfor kan man ikke sætte bom 

op 

 

Torben Søndergaard fortæller at, Karrebæksminde erhvervsforening problemerne omkring p 

pladser i Karrebæksminde 

 

Karen siger tusinde tak til vores bestyrelse og havnefogeden  

 

Poul Elvig på bestyrelsens vegne, siger tak til Jacob Holm og giver en lille flaske. 

 



Jacob Holm fortæller om sin nye tilværelse, hvor han skal hjælpe sejlerskolen og han skal lave  

frivillig arbejde 

 

Bestyrelsen takker Belinda med en lille flaske 

 

Bestyrelsen takker Ejvind med en lille flaske 

 

Tak for i aften  

 


