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Side 1 

 

 
Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:24.02.22 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 01/22 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, torsdag d.24. februar kl. 19 - 21 

 

Indkaldt: Karen-Sofie Bolm (KS), Poul Elvig (PE), Kenneth Ahlgren (KA), Flemming Mazur (FM), Ivan 

Ravn (IR), Mikael Lassur (ML), Jacob Søbygaard (JS), Kenneth Holm Kruse (KHK), Kenneth Ahlgren 

(KA) 

    

Fraværende: Mikael Lassur (ML) 

Havnefoged: Lars deltager ikke på dette møde 

 
Referat: 
Info fra NSK ordinære generalforsamlingen: Referat kan læses her: 
https://nsk.dk/cms/Clubnskk/ClubImages/Hovedbestyrelsen/Referater/2022/NSK-HGF_2022-referat.pdf 
 
Info fra HB, HB-referat kan ses her: 
https://nsk.dk/cms/Clubnskk/ClubImages/Hovedbestyrelsen/Referater/2022/2022-02-22_HB-referat.pdf 
 
Havnefogeden: Havnefogeden starter den 1. april 2022, hvor der vil være gjort rent på toiletterne inden 
opstart. 
Der vil være arbejdsopgaver på havnepladsen som bestyrelsen sætter fokus på i år: 
 

 Male sten hvide 

 Nye skilte 

 Renovering havneområde 

 Plankeværket omkring grillpladsen ved bro 2, males og der sættes blomster og gøre det lidt 
hyggeligt omkring pladsen.  

 Fliser rettes op hvor de er sunket på havnepladsen 

 Rydde område til trailer og jolle (mellem vej og karantænehuset) 

 Klargøre område til bådstativer 
 

 
 

Info Broer & Havn Nye broer : Dette punkt udgår da ML var 
sygemeldt 
 

ML 

Info Skipperstuen Status på udlejning 
Der er 8 nye bookninger i år en til næste år 
(23) og en i 24 

KSB 

Info Bygning & Arealer Flytte beton keglen 
Renovere ved slæbestedet 
Diesel container: Åbnes den 1. april 2022 
 

 

 

 

Info Bådpladser Status 2 ledige pladser  
 

PE 

https://nsk.dk/cms/Clubnskk/ClubImages/Hovedbestyrelsen/Referater/2022/2022-02-22_HB-referat.pdf
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Info Økonomi & Budget Status og opfølgning på budgetter pr. 
ansvarsområde.  
Jacob får indblik i hvordan man arbejder i 
områderne 
 

Jacob/KSB 

Info El  Afprøve og gennemgang af el stander på 
broerne ved pæletræk 

FM 

Forslag Arealer • Hæk/afskærmning 
ny hæk omkring kontoret og p 
pladsen 
Vedtaget 

KSB 

Opgave Standersætning 10.04.22 Hvem vil tage lead på denne? 
Der vil i år på grund af nedlukningen til 
nytårskur, blive serveret Bobler og 
kransekage til standerhejsning. 
 

Ivan 

Opgave Nytårskur 08.01.23 Hvem vil tage lead på denne? Ivan 

Opgave Sommerfest Juni: Dato kommer senere. Ivan 

Beslutning Budgetallokering Hvilke projekter skal realiseres i 2022 

• Køkken 
Overveje hvornår vil skal lave køkken 
i skipperstuen uge 2 i 23 
budget for at komme i mål. 
Vi river selv ned og får en 
entreprenør til at sætte et nyt køkken 
op 

• Dieseltank 
Skal ligne resten af miljøet  rødt med 
en skal omkring 
  
 

• Oprensning havnebassin 

• S finder ud af hvad vi skal  

KSB 

Næste bestyrelsesmøde: 24.03. 2022  kl. 19 i Skipperstuen. 
 


