
  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Kenneth Lauridsen / S 

Side: 1 
Dato: 10-02-2022 

 

 
Mødedato:   Torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.00 – 20.00 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

Deltager:   Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Jesper Bolin, Lesley Kyndby, 
                       Kim Larsen, Kenneth Lauridsen 
   
                       Ikke deltagende: 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: 

• Dato for årets bestyrelsesmøder planlægges.  
      HB møder planlagt til d. 22/2, 22/3, 26/4, 24/5, 23/8, 27/9, 25/10, GF 13/11 + 10/1 2023  
      Konstituerende møde den 24/1 2023, HGF den 23/1 2023 

• Bo på båd? 2 bilag vedlagt 

• Logo på måtte fra måtteservice. 

• Skal vi skifte låse i Kanalhavnen? 

• Placering af ny platform ved broer. 

• Kan betalingsløsning i forhold til inder/yderhavn benyttes? 

• Bopælsmuligheder på havnen, status. 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

• Redigering af pladsliste for Kanalhavnen, status. 

• Wi-fi i klubhuset, status. 
 

6. Eventuelt 
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1. Godkendelse af sidste referat 

 Sidste referat er godkendt af alle. 

 

2. Nyt fra formanden 

 Hovedbestyrelsen er konstitueret, Rene Nielsen blev valgt ind. 

         Forhandlinger vedr. forlængelse af lejekontrakt er udskudt ½ år. 

         Karsten fra yderhavnen vil gerne komme og orientere omkring bestyrelsens arbejde og         

         hvilke rettigheder der er for bestyrelsen vedr. havnen. 

 Nøgle modtaget fra tidligere formand og videregivet til Søren. 

3. Økonomisk status fra kassereren 

 Efterposteringer i regnskabet udført med baggrund i elregning. 

         Service udført på hjertestarteren. 

         Diverse posteringer gennemgået og forklaret til fulde. 

 

4. Nyt fra ansvarsområder 

 

   Status på havn og arealer 

   Andelsbeviser stemmer nu overens med de pladser der udlejes. 

   Pladslisten skal efterses, så alle pladser er noteret korrekt. 

         Ingen andre bemærkninger. 

 

         Status på klubhus 

         Ingen bemærkninger 

          

5. Sager til behandling: 

 

• Dato for året bestyrelsesmøder 

 Bestyrelsesmøder planlagt til d. 24/3, 5/5, 2/6, 29/9, 13/10, 2/11, GF 13/11 efterfulgt af       

    Konstituerings møde. 

 

• Bo på båd? 2 bilag vedlagt 

         Lejekontrakt debatteret og fortsættelse følger lørdag d. 12/3 2022 kl. 9.00 – 13.00.  

 

• Logo på måtte fra måtteservice. 

 Det er for nuværende ikke nødvendigt med måtter påført logo. 
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• Skal vi skifte låse i Kanalhavnen? 

 Defekte låsecylindre skiftes i døre på Kanalhavnens faciliteter. 

 

• Placering af ny platform ved broer. 

 Placeres mellem plads 56 – 59 

 

• Kan betalingsløsning i forhold til inder/yderhavn benyttes? 

 Flyttes til næste møde 

 

• Bopælsmuligheder på havnen, status. 

 Igangværende 

 

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

 Lesley tager sig af opgaven. 

 

• Redigering af pladsliste for Kanalhavnen, status. 

 Kim og Gert retter pladslisten, så den er fyldestgørende. 

 

• Wi-fi i klubhuset, status. 
 

 Jesper er på opgaven. 

 

Eventuelt: 

Mulighed for opsætning af toiletvogn ved jolleklubben i samarbejde med Kanalhavnen debatteret. 
Tilladelse for opsætning undersøges. 
Der ligger en udgift på ca. 48.000 for indkøb af en kombineret bad/toiletvogn. 
 
Hvad kan der bydes ind med over for Kultur og Idrætsudvalget i Næstved kommune? 
Medtages på næste møde. 
 

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.00  
 
Således oplevet af sekretæren 
 
Kenneth Lauridsen 


