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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Ivan Ravn 
Dato:02.06.22 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 04/22 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, torsdag d. 4. juni kl 18:30 

 

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) 
    

Havnefoged: Lars deltager delvis på møde 

 
 
Referat: 
Bestyrelse har besluttet at havnefogeden i en periode får hjælp til den daglige rengøring, 
bestyrelsen arbejder med flere løsninger. 
 
Der er en dialog med HB i gang, om dybderne i Inderhavnen lever op til de data der står i søkortet. 
Vi arbejder på at få en løsning på plads, så alle er tilfredse. 
 
Bestyrelsen er i gang med at finde økonomi og løsning på at få skiftet det gamle køkken ud i 
skipperstuen, så det er mere attraktiv for de der lejer Skipperstuen. 
Det samme gælder også toiletbygningen, samt kloarken under bygningen. 
  
Michael Lassur har været meget aktiv med at få hygge ind på vores arealer i Inderhavnen, det har 
udmøntet sig i en petanquebane og et kryds og bolle spil, som allerede nu er taget godt imod og 
bliver brugt flittigt. 
 
Karen-Sofie og havnefogeden Lars, har også sat sit præg på hyggen i inderhavnen, ved at fået sat 
nogle flotte blomster op og malet plankeværket. 
 
Sommerfesten bliver i år den 16. juli 2022, vi håber i år på at vi kan starte om eftermiddagen og 
lave nogen konkurrencer, nu når vi har fået petanquebane et kryds og bolle spil. 
Live musikken bliver som i de sidste år, ”Leif Kerstein og band” og ”Ivan Ravn og Magnus Ørby” 
 
Status på broerne er, at der stadig er nogle planker der skal skiftes og det bliver de løbende. 
 
Der er en undersøgelse i gang om hvorfor tankanlægget ikke kan fylde op uden at stoppe for 
tankningen ved omkring 2000,-. 
 
I Skipperstuen er der kommet 2 nye udlejninger i 2022 og 1 i 2023 og 2 i 2024 
 
Status på ledige bådpladser, er at der er 1 ledig. 
 
Der har i Maj måned været 256 gæstecamper, det er flere end sidste år, men der var der jo også 
stadig spor af Covid 
Gæstesejler i maj har der været 11 
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Vi skal have ryddet op i Karantænehuset, da der skal sprøjtes for borebiller. 
 
Affald sortering skal være mere tidssvarende, derfor skal havnefogeden undersøge hos vores 
renovationsselvskab, om de har en separat container til metal/dåser  
 
Nyhedsbrevet fortsætter, hvis nogen har nogle positive og sjove indlæg, så skriv endelig til 
formand.ih@nsk.dk 
 
Næste møde bliver afholdt lige efter HB bestyrelsesmøde    
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