
Karrebæksminde, Yderhavnen 2022 

Referat af bestyrelsesmøde, Yderhavnen d. 10/8-22 

 

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

Thomsen. 

 

 

Agenda 

1. Formanden har ordet. 
2. Bordet rundt, herunder: 

a. Økonomien, v. Erik. 
b. Broen, v. Kim. 
c. Huset, v. Michael H. 
d. Pladsliste, v. Michael J. 

3. Sommeren der er gået - ris/ros.  
4. Politikker for havnen og gæstesejlere. (Løbende diskussionspunkt, som vi starter på her i 

efteråret). 
5. Nyt fra husgruppen. 
6. Flasker/containere/skilte. 
7. Rengøring af klubhus. (Roberts indlæg på Facebook). 
8. Koordinering af fest. 
9. Sagen vedr. havnen. (Jeg har mit 3. sommermøde d. 4/8 kl 7:00 med Næstved Havn). 
10. Forberedelse af generalforsamling, herunder: 

a. Nyt bestyrelsesmedlem 
11. Eventuelt 
12.  

 

 
 
 

1. Formanden har ordet. 
Formand orienterede om forløbet med Næstved Havn, og møder med Flemming Bach og 
Torben Johansen. 
 

2. Bordet rundt, herunder: 

• Økonomien, v. Erik. 
o Der er kommet 2 nye andelshavere, og vi har pr. dagsdato nået budgettet 

for gæstesejlere for året. 
o Oprensningsprojektet er opgjort og det ser fornuftigt ud. Det ligger et 

godt stykke under projektets budget. 
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o Strøm er den eneste udgiftspost, der kan variere og grundet kraftige 
prisstigninger forventer Erik, at vi går et stykke over budget. 

o Vi ejer nu vores billetautomat, hvilket gør at vi fremadrettet kommer til at 
spare på driften. 

o Overordnet ser regnskabet ganske fint ud. 
 

a. Broen, v. Kim. 
Efter en sæson hvor Kim har gået og vurderet broen, lyder meldingen, at det godt 
kan betale sig at hovedrenovere broen. Kim undersøger, hvad det koster at lave de 
rigtige reparationer. Det er specielt vanger, der skal skiftes. 
Der skal stå et skilt ved starten af broen med færdsel på eget ansvar. 
 

b. Huset, v. Michael H. 
Rengøring er fin, men toiletterne får i kommende sæson en opjustering. 
De nye automater er gode. 

 

  
c. Pladsliste, v. Michael J. 

Alle andelspladser er solgte. Vi har 2 låne pladser, som er lånt ud for sæsonen. 
Det er vigtigt, at medlemmer melder ind, hvis de sejler ind til inderhavnen inden 
brolukning, da der er mange fra inderhavnen, der gerne vil ud og ligge i Yderhavnen i 
samme periode. 
Der udlejes en plads til en fisker i samme periode, som kan lægge på lodspladsen. 
Dette gøres udelukkende grundet brolukning. 
Der skal slås pæle ude ved ydermolen for at man kan skubbe af inden man rammer 
molen. De gamle knækker 
 

2. Sommeren der er gået - ris/ros. 
Det er bestyrelsen opfattelse, at sommeren har været fin og alt er forløbet som planlagt. 
 

3. Politikker for havnen og gæstesejlere. (Løbende diskussionspunkt, som vi starter på her i 
efteråret). 
En gæstesejler kan ikke opnå en højere rabat end de 20 % man får, hvis man køber 5 dage 
på én gang. Ønsker en gæstesejler at ligge i havnen i fx en måned, kan vedkommende ikke 
opnå bedre vilkår. Pt.er det ikke muligt at booke pladser med til mindre pris.  
 

4. Nyt fra husgruppen. 
Der kommer nyt efter i morgen. (11/8). 
 

5. Flasker/containere/skilte. 
Der skal findes en sorterings løsning eller andet. Der er rekvireret en glascontainer, som 
efterfølgende er blevet placeret sammen med affaldscontainerne. 
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6. Rengøring af klubhus.  
Klubhuset rengøres i samme intervaller som nu, men der bestilles en ekstra hovedrengøring 
en gang om måneden i sæsonen. 
 

7. Koordinering af fest. 
Der er pt. tilmeldt 40-50 personer, hvilket giver en lille budgetoverskridelse. (Efterfølgende 
er der tilmeldt 20 personer ekstra). 
Der skal laves en plan B i forhold til vejr. 
 

8. Sagen vedr. havnen. 
Formanden orienterer om at Yderhavnen har en fin dialog med Næstved Havn om broen 
mellem de 2 søterritorier. Der er endnu ikke kommet en konklusion på samtalerne. 
 

9. Forberedelse af generalforsamling. 
a. Generalforsamlingen er fastlagt til d. 17. november. 

 
10. Eventuelt 

Nyhedsbrev er under udarbejdelse. 

Kommende møder er: 

a. Bestyrelsesmøde d. 15/9 - Almindeligt 
b. Bestyrelsesmøde d. 13/10 - Regnskabsgennemgang 
c. Bestyrelsesmøde d. 9/11 – Gennemgang af indk. forslag, valg af bestyrelses mv.  

 
 

 


