
Karrebæksminde, Yderhavnen 2022 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 30. marts 2022 
 

 

Tilstede: Erik Hansen, Kim Rasmussen, Michael Johansen, Kasper Kegel, Michael Hallgreen og Carsten 

Thomsen. 

 

 

 

 

Agenda til bestyrelsesmødet er som følger: 

 

• Orientering fra Formanden, herunder: 

o Sag vedr. Inderhavnen om køb af agterpæle. 

o Status på pæl slåning 

o Møde med FLID 

• Godkendelse af referat fra sidste møde. 

• Bordet rundt: 

o Økonomi, v. Erik 

o Pladsliste, v. Michael 

o Bro, v. Kim 

o Hus/arealer, v. Michael H 

• Uddeling af mærker og standere 

• Løbende rengøring af klubhus 

• Flere arbejdsdage i år? 

• Input til kommende nyhedsbrev    

• Eventuelt 

 

 

 

 

Referat 

 

• Orientering fra Formanden, herunder: 

o Sag vedr. Inderhavnen og køb af agter pæle. 

▪ Der orienteres omkring sagen omkring pæle. Alle pæle er indkøbt – 41 stk. i 

alt á kr. 909,- pr. Stk. 

o Status på pæleslåning 

▪ Kommer til at koste kr. 150.000,- og så har vi 16 ekstra stålpæle, som kan 

slås, når enkelte pæle skal udskiftes fremadrettet.  
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▪ Midler til pæle tages fra oprensningskontoen, da indkøb af de nye pæle er en 

direkte konsekvens af vores oprensning.  

▪ Plast kapper kommer og monteres medio april. 

o Møde med FLID 

▪ Orientering omkring møde med FLID. 

 

• Godkendelse af referat fra sidste møde. 

▪ Godkendt. 

 

• Bordet rundt: 

o Økonomi, v. Erik 

▪ Opkrævninger sendt ud for pladser. 

▪ Der aftales med inderhavn omkring havnefoged og betaling. 

▪ Vi skal have autorisereret og plomberet bi-målere. Der skal laves en løsning 

på broen. 

▪ Rengøring bliver dyrere end sidste år. Det bliver ca. 100 kr. dyrere pr. gang. 

▪ Der bestilles en hovedrengøring ved sæsonstart, så huset er pænt rent til 

opstart. 

▪ Der skal aftales praksis og betaling, når afdelingerne modtager medlemmer 

fra hinanden. Det er ikke tydeligt, hvordan betalingen følger med. 

o Pladsliste, v. Michael 

▪ Der er styr på de tomme pladser. 

▪ Sejlerskolens ene bådplads laves om til låneplads for sæsonen. 

▪ Der uddeles mærker den 23.- og 24. april fra 10:00 – 13:00. 

▪ Alle pladser med nye agterpæle skal genopmåles. 

o Bro, v. Kim 

▪ Broen er ikke i så god stand, som vi forventede. Vi skal nok sætte tid af til at 

montere noget som kabler, kan skrues fast i. 

▪ Slanger fjernes fra bro. 

o Hus/arealer, v. Michael H 

▪ Ikke noget nyt. Lidt orientering omkring husprojektet. 

 

• Uddeling af mærker og standere 

▪ Der uddeles mærker den 23.- og 24. april. Mellem 10:00 og 13.00 

 

• Løbende rengøring af klubhus 

▪ Hovedrengøring omkring opstart og så fortsættes aftalen som sidste år. 

 

• Flere arbejdsdage i år? 

▪ Der bliver lavet en arbejdsweekend 23/4-22 
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• Input til kommende nyhedsbrev 

▪ Carsten har taget input til nyhedsbrev. 

 

• Eventuelt 

▪ Næste møde er onsdag den 4. maj kl. 19:00 i klubhus. 

 


