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Side: 1 
Dato: 03-11-2022 

 

 
Mødedato:   Torsdag d. 3. november 2022 kl. 18.00 – 21.00 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

Deltager:   Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Kim Larsen, Søren Hansen og Kenneth Lauridsen 
 

Fraværende:   Peter Harsdal og Lesley Kyndby 
    

Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

   Referat er tidligere godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

   Der er styr på andelsbeviser i Kanalhavnen ifølge besked fra Erik Hansen. 

   Generalforsamling HB afholdes d. 23. januar 2023 i Gl. ridehus på Grønnegade Kasserne. 

   Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller til HB. 

   Forslag stilles til indkøb af teleskoplæsser for kran og bedding pladsen, så bådstativer kan  

   flyttes på nemmere måde end i dag. 

   Hejseværk opsættes i masteskuret, så lange og tunge master lettere kan håndteres. 

   Efterårsseminar/havnemesse afholdes i Vingstedcentret sidst i november. 

   Ingen nyheder vedr. ny kontrakt med Næstved kommune om vinterpladsen og Kanalhavnen 

 

3. Økonomisk status fra kassereren 

         Intet at melde på området ud over få restancer, der ser ud til at falde på plads. 

 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

      Lørdag d. 26. november vinterklargøres.  

      Morgenmad kl. 9.00, der klargøres kl. 8.30. 

      Issikring hvor Steen og Lars tager sig af opgaven.  

      Birgitte griller pølser til de hårdtarbejdende. 

• Status på klubhus 

                     Ur repareres eller erstattes. 

                     Fremtidige regler vedr. loftrum debatteret. 
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5. Sager til behandling: 

 

Generalforsamling 2022 – planlægning 

• GF, budget, dirigent, ophængning, udsendelse. 

     Gennemgået indholdet til indkaldelse for GF 

     Udsendes, lægges op og ophænges i klubhuset 8 dage før GF. 

 

• Indkommende forslag til GF 

      Ingen indkommende forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne. 

      Forslag til GF fra bestyrelsen fremsættes. 

       

• Tilbud på terrasse. 

            Der fremsættes forslag til 2 terrasser/ platforme. 

            Budget udarbejdet uden hensyntagen til fremsatte forslag. 

       

• Suppleant, Per Christensen 

      Er blevet påsat indkaldelsen til GF. 
                          

 
 

6. Eventuelt 

 

Næste møde: 

GF afholdes d. 13. november kl. 10.00 med efterfølgende konstituering. 
 
 
Således oplevet af sekretæren Kenneth Lauridsen 


