
Karrebæksminde, Yderhavnen 2021 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 27/5-2021 

 

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

 
 

Agenda 
 

1. Bordet rundt siden sidst, herunder, 
a. Status pladser v. Michael J. 
b. Status hus v. Michael H. 
c. Status bro v. Dennis. 
d. Status økonomi v. Erik. 
e. Siden sidst Carsten  

 
2. Diverse. 

a. Samarbejde med havnen. 
 

3. Eventuelt 
 

 

 

Referat 
Status på foreningsarbejdet er flettet ind under statuspunkterne i punkt 1.   

 

Ad. 1. Bordet rundt. 

Status pladser v. Michael J. 

o Alle pladser er besat 
o Vi skal fremtidigt skabe plads til 2 både til sejlerskolen igen. 
o Vi mangler kontrollører til havnefogedtjansen, Carsten sender opdatering ud i 

nyhedsbrevet.  
o Vi opfordrer til man indbyrdes i Facebookgruppen, kan tale om at bytte vagter og/eller dele 

en vagter vedr. havnefoged.    
o Medlemmer skal huske årsmærker + standere. 

 
• Status hus v. Michael H. 

o Der bliver stadig sat affald ved siden af containerne, som ikke hører til i dagrenovationen. 
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 Vi forsøger os med en præventiv mærkningsordning, hvor Michael laver mærkater 
på containere og affaldsdepot. Det hjælper forhåbentligt på adfærden.  

o Vi skal have en jernspand med sand ved gangdøren til cigaretskodder.  
o Der bliver indkøbt en græstrimmer, så kanterne kan klares på arealerne. 
o Kasper laver overliggeren på glashegnet snarest. 

 
• Status bro v. Dennis. 

o Pælen er sat, så det sammenfaldne stykke af broen er lavet igen. Herunder er rarkværket 
sat på plads igen. 

o Kablet til issikringen rulles sammen og stilles væk. 
o Vi indkøber 3 stk. LED lamper til test på broen.  
o Vi skal bruge 4 frivillige til hjælp til broen med Dennis. 

 Carsten medtager det i nyhedsbrevet. 
 

• Status økonomi v. Erik. 
o Vi har allerede nu haft kr. 7.500,- i indtægt på gæstesejlere. Vejret taget i betragtning er 

det rigtig fint. 
o Økonomien følger fint budgettet. 

 

Ad. 2. Diverse 

• Yderhavnen er lige nu i tæt dialog med Næstved Havn omkring en tvist, hvem ejer ”bassinet”. 
Næstved Havn vil have ret til at søterritoriet, og til at kunne opsige Yderhavnen ved ændring af 
havnebassiner. Det er en uholdbar situation at sætte Yderhavnen i. Derfor er der lige nu brug for 
noget juridisk rådgivning og mandat til formand Carsten og kasserer Erik, så de kan få den bedst 
mulige aftale ud af denne tvist. 

 

Ad. 3. Eventuelt 

• Intet at berette for dette punkt. 


