
Karrebæksminde, Yderhavnen 2021 

Referat af generalforsamling Yderhavnen d. 18. november 2021 

 

Tilstede fra bestyrelsen: Carsten Ellgaard Thomsen, Erik Hansen, Dennis Mortensen, Michael Johansen, 

Kasper Kegel og Michael Hallgren. 

25 fremmødte stemmeberettigede. 

 

 

Agenda  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Fremtidens klubhus og faciliteter. 

6. Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår. 

a. Herunder ønske om, at lade brokontigentet stige med 5%. 

7. Valg af formand, som også er repræsentant til NSK’s hovedbestyrelse. 

a. Carsten Ellgaard Thomsen genopstiller som formand. 

8. Valg af kasserer. 

a. Erik Hansen genopstiller. 

9. Valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

a. Dennis Mortensen genopstiller ikke. 

b. Michael Johansen genopstiller. 

c. Kasper Kegel genopstiller. 

d. Michael Hallgreen genopstiller. 

10. Valg af 2 revisorer. 

a. Genopstiller. 

11. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

12. Valg af 1 revisor suppleant. 

13. Eventuelt. 
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Referat 
 

Ad. pkt.1. 

Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog; Kenn Nørreriis. Kenn blev enstemmigt valgt af forsamlingen.  

Dirigenten tog ordet og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter bad dirigenten 

generalforsamlingen om 2 stemmetællere. Det blev Vibeke Johansen og Jane Hallgreen  

 

Ad. pkt.2 

Formandens årsberetning – Bilag var udsendt via e-mail på forhånd til orientering. 

I tillæg til årsberetningen kunne formanden orientere om forhandlingen med Næstved Havn. Bestyrelsen har 

en igangværende forhandling om en ny aftale i forhold til den ene bro.  

Uddybning af basinnet sker i januar måned, når Høj i samme moment skal uddybe Næstved havn. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad. pkt.3 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab – Bilag var udsendt via e-mail på forhånd til orientering. 

Erik gennemgik regnskabet, hvor han redegjorde for Yderhavnens indtægter, hvor antallet af gæstesejlerne 

havde slået ny rekord.  

Indtægterne var steget med kr. 61.846 til en omsætning på kr. 428.846 Indeks 117 til budget. 

Udgifterne var reduceret med kr.-20.342 Indeks 92 til budget. Dette betød, at overskuddet efter hensættelse 

lød på kr. 82.688.  

Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål regnskabet. 

Regnskab blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt.4 

Behandling af indkomne forslag. Da bestyrelsen ingen indkomne forslag havde modtaget, udgik dette punkt. 

 

Ad. pkt.5 

Fremtidens klubhus og faciliteter.  

På generalforsamling i 2020 bad bestyrelsen om en strategi for Yderhavnen de kommende år. Denne havde 

bestyrelsen udarbejdet - Bilag var udsendt via e-mail på forhånd til orientering.  
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Formanden gennemgik oplægget for generalforsamlingen. Under gennemgangen blev der stillet opklarende 

spørgsmål fra generalforsamlingen.  

Henrik Grønborg: Er huset bevaringsværdigt? Det mente bestyrelsen ikke, men ønskede at den kommende 

husgruppe skulle undersøge det til bunds. 

Hans Fossing: Kommentar til tegning. Hans Fossing udleverede et oplæg til generalforsamlingen med tanker, 

han havde gjort sig. Tanker som husudvalget kunne gøre brug af. 

Henrik Beck: Spurgte om husets placering var forkert i benævnet på tegningen? Ja, bestyrelsen havde godt 

opdaget placeringsmærkerne er misvisende. 

Bestyrelsen bad generalforsamlingen om at stille et udvalg, som kunne arbejde videre med projektering af 

huset. Generalforsamlingen kvitterede med Henrik Beck, Vibeke Johansen, Jane Hallgren, Mads Frederiksen, 

Henrik Steenholm og Jesper Møller Pedersen indgik i husgruppen. 

Jesper Møller Petersen: Kan man tænke sig et ekstra bidrag fra medlemmer som finansiering, en andel eller 

mikrolån? Bestyrelsen fandt ideen spændende og bad husgruppen om at indtænke dette som en mulighed i 

finansieringen.   

Generalforsamlingen spurgte ind til, om man kunne tænke sig et tættere sammenarbejde med 

vinterbaderne i forhold til brug af en ny bygning. Formanden svarede, at det kunne man sagtens, men at 

vinterbaderne allerede havde tankerne om at bygge selv, men at de for nuværende stadig ville leje toilettet. 

Bjarne Felthus: Kunne vi fortsætte med at have dialog med Vinterbaderne? Ja, bestyrelsen fortsætter 

dialogen med vinterbaderne med henblik på et fortsat samarbejde. 

Jesper Møller Petersen: Deltager bestyrelsen i husgruppen? Formanden svarede, at det gør bestyrelsen 

naturligvis i form af Michael Hallgren og Kasper Kegel. 

 

Generalforsamlingen gav herefter mandat til, at bestyrelsen og husudvalget kunne fortsætte arbejdet vedr. 

nyt klubhus. Dette med henblik på en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt.  

 

Ad. pkt.6 

Fastsættelse af budget for det nye regnskabsår. Bilag var udsendt via e-mail på forhånd til orientering. 

Bestyrelsen forslog, at lade brokontingentet stige med 5%. 

Erik gennemgik budget i detaljer. 

Jesper Møller Petersen: Hensætter vi nok til oprensning af bassin? Erik vurderede, at der ikke blev hensat 

nok, og at, såfremt vi bygger nyt klub, bør hensættes mere til de kommende oprensninger. 

Hans Fossing: Satser bestyrelsen på, at der ikke vælter nogen pæle? Erik svarede, at vi helt sikkert mister 

nogle pæle under oprensningen. Carsten udtrykte i forlængelse af spørgsmålet, at der bør være plads til 

pæle i oprensningsbudgettet. 

Kenn kommenterede på selve uddybningen.  
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Generalforsamlingen talte vedr. opmålingen af det område, som Høj oprenser under uddybning – hvordan 

fører klubben kontrol med mængden? Kenn understregede, at han holder øje med Høj og kontrollerer, at 

oprensningen fungerer som planlagt. 

Patrick Svendsen: Kan man indføre en lille skilling/incitament, hvis man husker at vende sin brik? Carsten 

svarede ved at vi er en klub, og det bør være i alle medlemmers interesse, at få vendt skiltet og gøre det så 

rart for gæstesejlerne at være i havnen som muligt.  

Hans Fossing: Der bør komme et nyt skilt ved havneindsejlingen. 

Henrik Stenholm Møller: Kan vi hæve prisen på gæstesejlere? Erik svarede, at det er en beslutning for 

hovedbestyrelsen, da vi har en fælles prispolitik havnene i mellem. Men Yderhaven kan stille forslag om at 

hæve prisen til hovedgeneralforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen vedtog budgettet – herunder også at lade brokontigentet stige med 5 %. 

 

Ad. pkt.7 

Valg af formand, som også er repræsentant til NSK´s hovedbestyrelse. – Carsten Ellgaard Thomsen 

genopstiller som formand. 

Carsten Ellgaard Thomsen blev genvalgt som formand. 

 

Ad. pkt.8 

Valg af kasserer. - Erik Hansen genopstiller. 

Erik Hansen blev genvalgt som kasserer. 

 

Ad. pkt.9 

Valg af 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Dennis Mortensen genopstiller ikke 

Kim Rasmussen opstiller og valgt af generalforsamlingen. 

Michael Johansen genopstiller og valgt af generalforsamlingen. 

Kasper Kegel genopstiller og valgt af generalforsamlingen. 

Michael Hallgreen genopstiller og valgt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt.10 

Valg af 2 revisorer.  
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Erik Henriksen genopstiller og Henry Dalgaard genopstiller. 

Begge genvalgt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt.11 

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 

Carsten Thomassen stillede sig til rådighed og blev valgt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt.12 

Valg af 1 revisor suppleant. 

Jack Pedersen stillede sig til rådighed og blev valgt af generalforsamlingen. 

 

Ad. pkt.13 

Eventuelt. 

Mikael Christensen: Er det muligt at slå de nye pæle på de korte pladser en meter længere ude? Bestyrelsen 

svarede, at det var som udgangspunkt en rigtig god idé, men det afhang naturligvis af, hvor mange pæle som 

i første omgang skal skiftes. 

Henrik Stenholm Møller spurgte indtil en tidligere dialog om A Havn i Yderhavnen. Bestyrelsen svarede, at 

det afhang at aftalens karakter med Næstved Havn vedr. den nye bro. 

Jesper Møller Petersen roste bestyrelsen for det gode arbejde. 

Formanden uddelte en meget velfortjent købmandskurv til Kenn Nørreriis for hans store bidrag til klubben 

og for at stille op som dirigent til generalforsamlingen. 

Formanden takkede endvidere Dennis Mortensen for hans tid i bestyrelsen og hans gode engagement. 

Dennis modtog vin som tak fra bestyrelsen. 

Formanden takkede alle fremmødte for den gode opbakning og takkede de opstillede kandidater og den nye 

husgruppe. Godt gået. 

 

 


