
Karrebæksminde, Yderhavnen 2022 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 04/05-2022 

 

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

 

 

Agenda 

1. Orientering fra Formanden, herunder: 
a. Sag vedr. Inderhavnen om køb af fortøjningspælepæle. 
b. Status sag om havnemyndighed. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 30/3. (Referat mangler at komme på hjemmeside) 
3. Bordet rundt: 

a. Økonomi, v. Erik.  
b. Pladsliste, v. Michael. 
c. Bro, v. Kim. 
d. Hus/arealer, v. Michael H. 

4. Uddeling af mærker og standere - ny dag til uddeling. 
5. Input til kommende nyhedsbrev. 
6. Eventuelt. 

 
 
 

1. Orientering fra Formanden, herunder: 
a. Sag vedr. Inderhavnen om køb af fortøjningspælepæle. 

Alt er gået i orden køb af fortøjningspæle og de gamle kapper vil inderhavn gerne overtage. 
De nye plastkapper kommer inden for 14 dage. 

b. Status sag om havnemyndighed. 
Orientering omkring sagen. den 12/5 holdes møde om det videre forløb. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 30/3. (Referat mangler at komme på hjemmeside). 

Godkendt. 
 

3. Bordet rundt: 
a. Økonomi, v. Erik.  

Budget på havnepladser er på budget.  
Vi skal forvente et merforbrug på el.   

b. Pladsliste, v. Michael. 
Skilt ved havneindsejling skal bringes i orden. 
Planke ved hul i ny bro for at forhindre gennemsejling 
Der er havnefoged fra uge 20 til 33. 
Der tilrettes på hjemmesiden vedr. med havnefoged data 

c. Bro, v. Kim. 
Strømkabel skal hænges op. 
Broen skal fortsat have skiftet nogle bjælker og stolper. Det planlægges som fællesarbejde i 
løbet af efteråret. (en bro dag) 
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d. Hus/arealer, v. Michael Hus 
Status på husgruppeprojektet – Der afventes dispensation for beliggenhed. Der er god 
energi i gruppen. 

 
4. Uddeling af mærker og standere - ny dag er fundet til uddeling. 

Kasper står for uddeling søndag den 15/5-22. 10-13 
 

5. Input til kommende nyhedsbrev. 
Diverse info – Carsten udsender kommende uge. 
 

6. Eventuelt. 
Toiletbræt skal sættes fast på det ene toilet. 
Kasper trækker sig fra bestyrelsen ved først kommende generalforsamling grundet manglende tid. 

 


