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Mødedato:   Torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.00 – 21.30 
 

Sted:   Kanalhavnen 
 

Deltagere:   Ronni Dahl, Gert Christoffersen, Kim Larsen, Kenneth Lauridsen 
 
Fraværende:     Lesley Kundby 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: 

• Næstformand, udtrædelse af bestyrelse. 

• Affaldssortering, Marius Pedersen 

• Prioritering af ansøgere på venteliste for bådplads.  

• Retningslinjer fra HB for pladsfordeling i havnene. 

• Førstehjælpskursus, Røde Kors? 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. Status 

• Skal vi skifte låse i Kanalhavnen? Status 

• Placering af ny platform ved broer. Status 

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

• Betondæksel over kloak udskiftes, status. 

• Redigering af pladsliste for Kanalhavnen, status. 

• Wi-fi i klubhuset, status. 

• Bad og toiletvogn ved jolleafdelingen? 

• Forslag til Kultur og idrætsudvalget i Næstved kommune. 
 

6. Eventuelt 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat 

   Sidste referat er tidligere godkendt af alle. 



  
   

Mødereferat 

Kanalhavnens Afdelingsbestyrelse 

 
Kenneth Lauridsen / S 

Side: 2 
Dato: 24-03-2022 

 

2. Nyt fra formanden 

   Der blev talt om manglende restancer på sidste HB-møde.  

   Revidering af venteliste.  

   Uddybning af yderhavnen blev på ca. 1.100 m3 og beløb sig til ca. 260.000 kr.  

   Jolleafdelingen går strygende med stor aktivitet.  

   Der arbejdes på toiletvogn ved jolleafdelingen i samarbejde med Kanalhavnen.  

   Træer ved bedding pladsen er blevet beskåret.  

   Der er endnu ikke lavet en ny aftale vedr. bedding pladsen med kommunen.  

   Kranfolkene skal være sikre på hvordan opgaven løses ved optagning/isætning af     

         både, da de ellers ikke vil blive løftet.  

   Klistermærker skal på alle både være monteret før løft.  

   Elafgift må ikke fratrækkes i regnskabet ved udlejning af bi-målere og andet salg.  

   Regler for venteliste overholdes i forhold til udstukket retningslinjer.  

   Yderhavnen har udskiftet træpæle til stålpæle.  

   Vejrstation er opsat ved jolleafdelingen og det er oplagt på Facebook.  

   Broen ved Karrebæksminde lukker for gennemsejling i perioden fra  

   lørdag d. 10. september kl. 0.00 til søndag d. 26. september kl. 0.00. 

 

3. Økonomisk status fra kassereren. 

         Flere vinterliggere forbedrer regnskabet, der ser positivt ud og holder budgettet. 

         Elprisen blev debatteret.  

         Der skal nedskrives korrekte retningslinjer vedr. de første 100 kwh pr. sæson med bi-måler.   

 

4. Nyt fra ansvarsområder 

• Status på havn og arealer 

                     5 fritstillede pladser, hvoraf den ene er lejet ud. 

                     Vi bør være opsøgende i forhold til fritstilling af pladser. 

                     2 tomme pladser er blevet solgt igen. 

                     Strøm på broer godkendt. 

                     Den sidste del af bro 2 undersøges for dimension af kabeltrækket. 

                     Jordklemme i et udtag skal kontrolleres da der mangler jord i stikket.  

                     Kim opsætter nøgleboks til brug for bl.a. elektrikerens årlige besøg. 

                     Vintersikring findes der en løsning på. 

• Status på klubhus 

                     Trykknap for vand til urinal skal skiftes (Lesley udfører med et      )  
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5. Sager til behandling: 

• Næstformand, udtrædelse af bestyrelse. 

                     Næstformand udtrådt af bestyrelsen, HB konsulteres for nødvendigheden af ekstra                              

                     ordinær generalforsamling.  

                     Vedr, issikringen kontakter formanden Jesper vedr. medhjælpere. 

• Affaldssortering, Marius Pedersen 

      Gert tager kontakt til Marius P. og vi afventer et oplæg. 

• Prioritering af ansøgere på venteliste for bådplads. 

                     Udføres i henhold til retningslinjer. 

• Retningslinjer fra HB for pladsfordeling i havnene.  

                     Retningslinjer følges. 

• Førstehjælpskursus, Røde Kors?  

      Kurset der var opslået i sejlklubben, er aflyst grundet manglende tilmeldinger. 

• Bo på båd med folkeregisteradresse. Status 

      Afventer referat (Kenneth) vedr. udspil til HB. 

• Skal vi skifte låse i Kanalhavnen? Status Udskiftet.  

      Bør smøres 2 gange årligt. 

      Døre bør justeres. (Lesley) 

• Placering af ny platform ved broer. Status 

      Vi afventer igangsætning af tømrer efter 22. april 2022 

      Jolleafdeling hjælper med nøgle til bommen for kort transportvej af materialer. 

      Placering af platform hvor det tidligere er bestemt. 

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

      Der arbejdes på at nå en løsning.  

• Betondæksel over kloak udskiftes, status.  

      Igangværende (Lesley) 

• Redigering af pladsliste for Kanalhavnen, status. OK 

      4 ledige lånepladser for nuværende. 

• Wi-fi i klubhuset, status. 

      Opgaven skydes til senere på året vedr. adgang for varmepumpe til wi-fi. 

      Wi-fi på Kanalvej 65 (Kenneth) 

• Bad og toiletvogn ved jolleafdelingen? 

      Gert kontakter Kenneth i jolleafdelingen. 

• Forslag til Kultur og idrætsudvalget i Næstved kommune. 
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      Gert taler med Kenneth fra jolleafdelingen omkring ansøgning til kommunen. 
 

6. Eventuelt 

                    Arbejdsdag indkaldelse til d. 9. april for forårsklargøring mellem 9.00 – 12.00 

                    Is sikring fjernes før den dato. 

                    Arbejdsweekend opslag skal indeholde, arbejdsweekend, fritstilling af plads, tænk på        

                    dine medsejlere, øl/vand og pølser på grill. 

 
 
Næste afdelingsbestyrelsesmøde er torsdag d. 5/5 - 2022 
 
Således oplevet af sekretæren 
 
Kenneth Lauridsen 
 
 
 
 


