
Karrebæksminde, Yderhavnen 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 25/10-2021 

 

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

 

 

Agenda 

1. Regnskabsgennemgang og godkendelse v. Erik. 
2. Husprojekt og beskrivelse v. Michael 
3. Generalforsamling v. Carsten 
4. Havnefoged v. Carsten 
5. Eventuelt. 

 
 
 
Referat 

 

Ad.1. Regnskabsgennemgang og godkendelse v. Erik. 

Gennemgang og godkendelse af regnskab 

Gennemgang af budget, godkendt efter små justeringer. 

5% stigning på havnepladser. Det giver en stigning på 150,- kr. for pladser op til 4M, 200,- kr. for pladser 
over 4M og 250,- kr. for pladser på den nye bro.  

 

Ad.2. Husprojekt og beskrivelse v. Michael 

Hustegninger fremvises – de skal danne grundlag for et oplæg til generalforsamlingen.  

Bestyrelsen diskuterer, hvad bygningen kan rumme og skal bruges til, f.eks. skolesejllads vinterundervisning 
m.m. 

Carsten samler materiale til en PP, som skal udsendes sammen med den endelige dagsorden til 
generalforsamlingen.  

 

Ad.3. Generalforsamling v. Carsten 

Forslag til dirigent til generalforsamling fundet. Bestyrelsen peger på Kenn Nørreris. 
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Generalforsamling bliver i den Røde Barak i Inderhavnen. 

Generalforsamlingen skal annonceres på NSK hjemmeside. Dette er sket rettidig i forhold til Yderhavnens 
vedtægter. Bestyrelsen gennemgår nedenstående punkter:  

• Bestyrelsesberetningen udsendes inden generalforsamling. 
• Indkommende forslag skal være i hænde senest 14 dage før, og udsendes inden generalforsamling. 
• Der skal det kommende år laves plads til 2 skolebåde. 
• Fremlæggelse af husprojekt ved Michael H. 
• Budget og regnskab er klar og sendes med den endelige dagsorden ud til bestyrelsen. 
• Dennis genopstiller ikke til bestyrelse. 
• Revisorer genopstiller. 
• Suppleant til bestyrelsen skal findes på generalforsamlingen. 
• Suppleant til revisorerne findes på generalforsamling. 
• Indkaldelse til generalforsamlingen gennemgås. 

 

Ad.4. Havnefoged v. Carsten 

Der er lavet en aftale med Inderhavn omkring havnefoged. Aftalen er indgået med Lars, som Inderhavnen 
har benyttet i år. Han skal bruge ca. 1 time om dagen på at gå to runder; én om eftermiddagen og én om 
aftenen. Aftalen er følgende:  

• Daglig kontrol af gæstesejlere i Yderhavnen (1 times varighed) i perioden 15. maj – 15. august 
• Telefonpasning af telefon tilhørende Yderhavnen 
• Aftalt månedsløn i Yderhavnen: maj kr. 2.500. juni kr. 5.000. juli kr. 5.000. august kr. 2.500 

 

Ad.5. Eventuelt. 

Der indkaldes til vinterarbejde efter indkaldelse til generalforsamling.  

 


