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Mødedato:   Torsdag den 5. maj 2022 kl. 18.00 – 22.00 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

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

Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat 

2. Nyt fra formanden 

3. Økonomisk status fra kassereren 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

• Status på klubhus 

5. Sager til behandling: 

• Fastsætte dato for ekstraordinær generalforsamling og fordele opgaver. 

• Skrivelse fra Torben (HB) angående ordensreglementet. 

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

• Forslag til Kultur og idrætsudvalget i Næstved kommune? 

• Undersøge strøm på broerne. Status? 

• Affaldssortering, Marius Pedersen. Status 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. Status 

• Platform ved broer. Status 

• Kan betalingsløsning i forhold til inder/yderhavn benyttes? Status 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

• Wi-fi i klubhuset, status. 

• Bad og toiletvogn ved jolleafdelingen, status 

• Opsætning af nøgleboks, status? 
 

6. Eventuelt 
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Dagsorden:   
   

1. Godkendelse af sidste referat. 

    Referatet er tidligere godkendt. 

 

2. Nyt fra formanden 

   Sidste HB-møde blev aflyst. 

   Brolukning er sendt til høring. Torben tager dialogen. 

   NSK deltager ikke længere i erhvervsforeningen Karrebæk og Karrebæksminde 

   Intet nyt om kontraktforhandlingerne for bedding pladsen. 

    

3. Økonomisk status fra kassereren 

         Indtægter på salg af el, dækker ikke udgifterne, med de nuværende elpriser. 

         En regulering af elprisen kan blive en nødvendighed. 

         Bestyrelsen er blevet opmærksom på en sætning i et ”Tillæg til ordensreglementet” vedr.        

         afregning af elforbrug, der kan misforstås og vil blive tilrettet. 

 Der udarbejdes et nyt forslag af sekretæren. 

 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

      5 fritstillede pladser, en plads udlejet af de 5 pladser. 

      Jollepladser blev debatteret i forhold til fremtiden. 

                     Der mangler strøm på stander v. plads 64 og stikket ved plads 70 kontrolleres. 

      Kim gennemgår standere for fejl. 

      Der undersøges for opmåling af dybde i havnebassin, da dybder ikke stemmer          

      overens med søkort. 

      Der skiftes ikke kode på indgangsdøren til klubhuset for at aflaste panelet. 

      Kim finder en pris på borde/bænkesæt, så der kan skiftes 3 dårlige sæt. 

• Status på klubhus 

                     Der skal skiftes en balofix på toilettet ved lejlighed. (Lesley?) 

 

5. Sager til behandling: 

• Fastsætte dato for ekstraordinær generalforsamling og fordele opgaver. 

                     Dato fastsættes til torsdag d. 2. juni kl. 17.00. 

                     Som dirigent foreslås Søren Kamper. 
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                     Peter Harsdal foreslås som nyt bestyrelsesmedlem. 

                     Ny indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udfærdiges. (Sekretær) 

• Skrivelse fra Torben (HB) angående ordensreglementet. 

                     Ordensreglement debatteret og ordensreglementet vil blive fulgt. 

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

           Ny formulering udfærdiges i tillæg til ordensreglementet. 

• Forslag til Kultur og idrætsudvalget i Næstved kommune? 

                     Der kan umiddelbart ikke findes nogle forslag. 

• Undersøge strøm på broerne. Status?  

      Der bliver taget hånd om opgaven. (Kim) 

• Affaldssortering, Marius Pedersen. Status 

      Undersøges nærmere. 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. Status 

                     Tilbagemelding til formanden inden søndag d. 8 maj. (Alle bestyrelsesmedlemmer) 

• Platform ved broer. Status 

      Der arbejdes på et samarbejde med en ny tømrer for færdiggørelsen af platformen,     

      da der er opstået akut sygdom. (Gert) 

• Kan betalingsløsning i forhold til inder/yderhavn benyttes? Status 

      Det er en løsning, der ikke arbejdes videre på grund af manglende økonomi. 

      Der undersøges mærkeløsning til gæstesejlere. (Kim) 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

      Der følges op på status ved næste møde. (Lesley) 

• Wi-fi i klubhuset, status. 

      Der findes en løsning på trådløst netværk i klubhuset.  

      Undersøges (Kenneth) 

• Bad og toiletvogn ved jolleafdelingen, status 

      Der opsættes ikke en vogn i samarbejde med jolleafdelingen for nuværende. 

• Opsætning af nøgleboks, status? 

      Der opsættes nøgleboks som aftalt. (Kim) 
 

6. Eventuelt 

 

Næste møde er aftalt til torsdag d. 2. juni 2022 kl. 18.00 

Dato for efterfølgende møder er 29/9, 13/10, 2/11, GF d. 13/11 med efterfølgende konstituerende 
møde. 
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Således oplevet af sekretæren 

Kenneth Lauridsen 
 


