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Dagsorden Mødereferat med blåt, 
Inderhavnens Afdelingsbestyrelse 

 

Referent: Kenneth Ahlgren 
Dato:15.09.22 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 05/22 
 

Mødested og dato:  

Skipperstuen i Karrebæksminde, Mandag d. 15. September kl 17:00 

 

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 ikke 

 
Fravær:  Ivan Ravn ( IR), Kenneth Holm Kruse ( KHK) 

 
Referat: 
Bestyrelse har besluttet at havnefogeden i en periode får hjælp til den daglige rengøring, 
bestyrelsen arbejder med flere løsninger. 
 
Der arbejdes på havnefoged problematikken for næste år, men der er en generel holdning til at 
prøve at fortsætte med Lars, dog under lidt ændret kontrakt forhold. 
 
Der vil blive opsat hvide plexiglas plader bag håndtørrerne.  
 
Bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på nyt køkken til skipperstuen, som vil blive renoveret 
i Jan/Feb 2023 og derfor ikke mulig at leje i disse to måneder. 
 
Der bliver stadig arbejde på en gennemgribende renovering af toiletbygningen, og der vil i løbet af 
efteråret blive indhentet tilbud på dette. Der har dag dato ikke været brug for slamsugning af 
kloakker. 
  
Michael Lassur har igen været initiativ tager til et fælles grill/hygge arrangement i havnen – Som vil 
blive gennemført i forhold til gældende love og retningslinjer. 
 
Der vil blive lagt op til en prisstigning for Autocamper, således at de kommer til at ligger på samme 
niveau som bådene. 
 
Der er fundet jorder bier på legepladsen, som vil blive bekæmpet af Enø skadedyr. 
 
Der kigges på vanddybderne i havnen i forhold til søkort mv – mere herom senere. 
 
Nyhedsbrevet fortsætter, hvis nogen har nogle positive og sjove indlæg, så skriv endelig til 
formand.ih@nsk.dk 
 
Næste møde bliver afholdt Mandag den 19. September klokken 18.00 uden mad. 
 
Og igen Onsdag den 26. Oktober klokken 17.00 med mad .  
 
General forsamlingen i inderhavnen er fastsat til Mandag den 28. November.  
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