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Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Kenneth Lauridsen / S 

Side: 1 
Dato: 01-10-2022 

 

 
Mødedato:   Torsdag d. 29. september 2022 kl. 18.00 – 21.00 
 

Sted:   Kanalhavnen  
 

Deltager:   Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Kim Larsen, Peter Harsdal,  
                       Lesley Kyndby og Kenneth Lauridsen 
  
Fraværende:    Søren Hansen 
  
    

Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

   Referatet er tidligere godkendt. 

2. Nyt fra formanden. 

   Selvstændigheden i havne kontra hovedbestyrelse debatteret. 

   Der er givet et tilskud fra Kanalhavnen (10.000 kr.) til Bedding pladsen, i forbindelse med   

   nivellering og udvidelse af mastepladsen. 

Antallet af frie andelsbeviser i Kanalhavnen ønskes præciseret af HB. Formanden tager 
punktet med til næste HB-møde. 

3. Økonomisk status fra kassereren 

Regnskab gennemgået, budget overholdes.  

Diverse punkter i regnskab gennemgået og præciseret. 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

      7 fritstillede pladser, hvoraf de 4 er lejet ud, der er ingen ledige andelsbeviser. 

      Depositum for leje af sommer og vinter plads debatteret. 

      HB anbefaler at ikke andelshavere skal lægge et depositum på 20.000 kr. ved  

      udleje af vinterpladser. Skrivelse for vinter pladser opdateres og udmeldes til  

      medlemmer. 

• Status på klubhus 

      Ur skal have nyt batteri. 

      Der udarbejdes en endelig løsning på den resterende del for vaskesøjlen i        

      herretoilettet efter generalforsamlingen.  

5. Sager til behandling: 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. 

      Mail sendes til Kanalhavnens medlemmer indeholdende hovedpunkter på ordningen    

      og der nu er mulighed for at benytte prøveordningen. 



  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Kenneth Lauridsen / S 

Side: 2 
Dato: 01-10-2022 

 

• Planlægning af generalforsamling. 

      Generalforsamling søndag d. 13/11 – 2022 kl. 10.00 

      Indkaldelse ophænges i klubhus, sendes på mail til medlemmerne og lægges på  

      hjemmesiden. 

      Udsendes min. 3 uger før, udsendelsen er aftalt til d. 16. oktober 2022. 

      Forslag til generalforsamling, platform nr. 2 og evt. nr. 3. Tilbud indhentes. 

      Indbydelse udfærdiges til d. 13/10 – 2022 

      Dirigent til generalforsamlingen, der spørges Søren Kamper. 

      Budget udfærdiges for næste år. 

      Skipper labskovs bestilles til generalforsamling v. Brandelev Forsamlingshus. 

      Sekretær tager mod tilmeldinger til spisning i forbindelse med GF. 

• Opgaver i bestyrelsen - hvordan hjælper vi hinanden bedst. 

      Mink, koder på døre, arbejdsweekender, sommerfesten, årshjul udarbejdes.  

• Dybdemåling i havnebassinet og spørgsmål om uddybning. 

      Tegning redigeres, Gert printer færdig A3, pukkel i havnebassin bør uddybes, der  

      undersøges tidshorisont for udførelse og beløb til opgaven. Carsten fra yderhavnen  

      indbydes og spørges til råds på et bestyrelsesmøde. 

• Betalingsløsning Harba. 

      Udskydes til næste møde. 

• Retningslinjer for de første 100 kwh pr. sæson med bi-måler. Status 

                     Oplæg tilrettes, så de første 100 kwh bortfalder. 

                     Kvartalsaftale + 5 % indskrives og udsendes til medlemmerne. 

• Affaldssortering, Marius Pedersen. Status 

      Ny metalcontainer og glascontainer er blevet opsat.  

      Nøgle til metalcontainer findes i det lille skab på kontoret.  

      Kassereren bestiller tømning via app.  

• Platform ved broer. Status. 

      Der fremsættes nyt forslag på generalforsamling 2022 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. Færdigbehandlet. 

• Wi-fi i klubhuset, status. Behovet er for lille til et abonnement.  
 

6. Eventuelt 

         Få bemærkninger for præcisering af tidligere omtalte opgaver. 
 
 

Således oplevet af sekretæren Kenneth Lauridsen 
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Næste møde er planlagt til torsdag d. 13/10 2022 kl. 18.00 
 

Bestyrelsesmøder for resten af 2022 er planlagt til 2/11 

 

Generalforsamling 13/11 efterfulgt af konstituerings møde. 
 


