
Karrebæksminde, Yderhavnen 2021 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 21/4-2021 

 

Tilstede: Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, Kasper Kegel, Michael Hallgreen og Carsten 
Thomsen. 

 

 

Agenda 

1. Bordet rundt siden sidst, herunder: 
1. Status pladser v. Michael J. 
2. Status hus v. Michael H. 
3. Status bro v. Dennis. 
4. Status økonomi v. Erik.  
5. Nyhedsbreve v. Carsten. 
6. Oprensning v. Carsten. 

2. Status på foreningsarbejde, herunder: 
1. Havnefoged. 
2. Udendørs arealer. 
3. Reparation af den "nye" bro v. Carsten. 
4. Status på borde/bænke/krukker. 
5. Status på vand/kuglehaner. 
6. Status på overligger på glashegn. 

3. "Hvem står for hvad" i bestyrelsen. 
1. Hvad indebærer de forskellige ansvarsområder. 

4.  Diverse. 
1. Karrebæks Erhvervsforening. 
2. Helhedsplan for Karrebæksminde. 
3. Mink i havnen. 
4. Punkter til det kommende nyhedsbrev. 

 
 
 
Referat 

 

Ad 1.  Bordet rundt siden sidst, herunder: 
0. Status pladser v. Michael J. 

 . Alle pladser taget. Der er ca. 2-3 års vente tid på en plads i yderhavn med den nuværende 
af- og tilgang. 

a. Det ser fint ud med hensyn til besættelse af pligt arbejde, der er endnu ikke fyldt op, men 
der er medlemmer der melder sig løbende 

1. Status hus v. Michael H. 
 . Klubhus malet. Ser fint ud. 
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a. Rengøring starter nu med en gang om ugen. Fra uge 20 er det 2 gangen om ugen. I 
højsæson er det hver dag. 

2. Status bro v. Dennis. 
 . Der er knækket en pæl. Der er spærret af så alle kan se der er problemer. Udbedring er 

undervejs og vil ske lige så snart Marine Event har tid. Nogle af pælene er for korte til at 
flere kan fortøje på dem. Dennis ser om vi kan finde en løsning så der bliver mere plads til 
fortøjning.  

a. Vand (kuglehanerne skiftes) skulle gerne være lavet i skrevne stund, ikke en opdateret 
status. 

b. Lys på broerne går stadig, der arbejdes videre med en varig løsning og for på den korte 
bane at lave fejlen. 

c. Den nye bro er blevet rettet op, fejet, og renset med alge rens af medlemmer. Der bliver 
lavet skrid belægning på broen til lodspladsen. 

3. Status økonomi v. Erik.  
 . Vi er på budget, med de pladser der er solgt. 
a. Der er kommet standere og årsmærker. Der planlægges 2 dage til udlevering. Den 2 og 9 

Maj hvor henholdsvis Michael J og Kasper vil være til stede i klubhuset. Efterfølgende må 
medlemmer fange et bestyrelsesmedlem i havnen for at få udleveret. 

b. Koderne til dørene i den kommende sæson er lagt ind. 
4. Nyhedsbreve v. Carsten. 

 . God respons på nyhedsbreve. De bliver læst og mange vender tilbage med spørgsmål og 
kommentarer 

a. Der skal udleveres standere og mærker. 
b. Der oprettes en Facebook gruppe som kun bruges til medlemmer imellem. Michael H tager 

sig af det 
5. Oprensning v. Carsten. 

 . Laves i 2 tempi. Den første omgang er gennemført med utroligt godt resultat. Den næste er 
pt. Planlagt til efteråret og klaptilladelsen er gældende i 5 år. 

 
Ad 2. Status på foreningsarbejde, herunder: 

1. Havnefoged: Retningslinjer for gæste kontrollant sendes ud til alle som tager erhvervet i år. 
2. Udendørs arealer: Ser fine ud. 
3. Reparation af den "nye" bro v. Carsten: Se pkt. 1.c 
4. Status på borde/bænke/krukker: Borde skulle komme i 22. april. Krukker kommer når det er lidt 

varmere. 
5. Status på vand/kuglehaner: Aftalt skiftet pr. 21. april  
6. Status på overligger på glashegn: Skal være en skrå topbjælke. Males sorte. Kasper Står for denne. 

 
Ad. 3. Hvem står for hvad" i bestyrelsen. 

1. Hvad indebærer de forskellige ansvarsområder: Information omkring hvem gør hvad til nye 
medlemmer af bestyrelsen.  

  
Ad. 4. Diverse. 

0. Karrebæks Erhvervsforening: Formanden orienterer. 
0. Helhedsplan for Karrebæksminde. 

 . Formanden orienterer. 
a. Der planlægges en strategidag for bestyrelse, hvor bestyrelsen ser på, hvad den vil og 

hvornår. Carsten indkalder. 
1. Mink i havnen: Vi får lavet et skilt som oplyser om mink. Carsten undersøger. 
0. Punkter til det kommende nyhedsbrev: Carsten har noteret løbende under mødet. 


