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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:24.03.22 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 02/22 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, torsdag d.24 marts 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), Lars 

    

Fraværende: ingen 

Havnefoged: Lars deltager på dette møde 

 
Agenda: 
Åbning af NSK IH 
Vandet åbnes på broerne i weekenden,  
 
Sommerklargøring af broerne sker løbene i ugen op til 1. april  
 
Sten langs vejen til havnen males hvide,  
 
Plankeværket omkring grillpladsen males og det pyntes med lidt blomster. 
 
Der bliver etableret en P plads til Traileren og båden 
 
Bygningerne bliver gennemgået og tjekket til sæson åbning, her i blandt gasfyret, kloarkerne osv. 
 
Åbningstider på kontoret bliver i opstarten således frem til 1. juni 2022: 
Torsdag, Fredag, Lørdag og Søndag.  
Formiddag 09:00 -10:00  
Eftermiddag fra 16:00 – 17:00 
 
El-standerne på broerne er tjekket og er klar til brug 
 
Dieselcontaineren bliver åbnet den 1. april, prisen på 1 liter diesel kommer i første omgang til at koste 
omkring kr. 16,-  
 
Der er investeret i en ny computer til havnekontoret. 
 
Der er fortaget træk på agter pælene, og der skal udskiftes 4 stk, pælene er udskiftet inden sæsonåbning  
 
Havnefogeden Lars starter sit virke så småt i uge 13, der bliver gjort hovedrent på toiletterne inden åbning af 
havnen. 
 
Der er indhentet tilbud på ny belægning til broerne, men er i først omgang henlagt da tilbuddet var over 
kr.600.000,- 
 
Pælene ved slæbestedet bliver renoveret snarest. 
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Skipperstuen er der kommet 4 nye udlejninger, 2 stk. i 2022 og 2 stk. i 2024  
 
Der er tre ledige bådpladser, Poul arbejder på at udleje dem hurtigst 
 
Økonomi: 
 
Vi har modtaget to tilbud på udsmykning af dieselcontaineren, men igen meget høje tilbud nemlig et på kr. 
90.000,- og et på kr.110.000,-, bestyrelsen arbejder videre og prøver at finde en anden løsning.  
 
Standerhejsning den 10.april kl. 14:00, bliver i år lidt festligere, grundet at vi ikke holdt nytårskur, vil der være 
ud over det sædvanlige, lidt bobler og kransekage.  
Så kom og deltag. 

 
 
 
 


