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23. juni 2021 

Hermed referat af møde 

Tid: tirsdag 22/6 kl. 1900 Hvor:  Klubhus 

Deltagere: Erik +Jakob + Mikael+ Martin  

Fravær: Tina og Brian 

Agenda: 

• Konstituering af bestyrelse    

Jakob:  Formand.  

Erik:  Kasserer  

Martin  Bådpladser  

Tina   Klubhus/terrasse/toilet/bad 

Mikael:  Vinter plads incl. bedding 

 

• Ekstraordinær generalforsamling d 5 juli kl. 1930 

Håndtering af denne 

Kun et emne på dagsorden = Vedtægter 

Vedtægter med ændringer læses op herefter afstemning som samlet hele. 

53 stemme berettigede 1/3 af dette =18 2/3 af 18 = 12 stemmer skal være for 

 

• Udenoms arealer 

Info:     

Næstved Haveservice er startet op 

Græs slås hver uge hvis det er min 8 cm 

Sprøjtning af P plads, rundt om sten, fliser efter behov 

 

• Bådpladser    Martin. 

Udsolgt 

 

• Byggeprojekt 

Der meldte sig to frivillige til udvalg ved generalforsamling 

Jakob tager kontakt til dem: 

Johannes Mortensen 

Michael Andersen 

 

• Gril aften d 25/6 

Erik afløser Jakob 

Nold er vært ved en øl/vand samt pølse 
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Under evt.: 

Fastliggere:  Martin tager kontakt og sætter et møde op (Jakob deltager) 

  Formål:  

Opstart af et udvalg der skal tilsikre at gruppen af fastliggere er 

  Homogen og velfungerende. 

Bedding: Mikael tager kontakt til dykkere der skal afklare hvor vidt skinner i bedding er 

brugbare i fremtiden. Rapport gerne med billeder ved næste møde. 

 Mikael vil gerne styre kalender for bedding. Mikael orienterer Buller og Søren 

S. 

Skarøksen Jakob orienterer dem om Næstved Havns påbud for 

arbejdsbro/langbroen/bedding mm = ingen overnatning ej heller tomme både 

om natten 

Skilte Erik og Martin udfærdiger og opsætter på broerne. 

Vinter plads: Vinter pladsen er ikke til beboelse. Jakob indskærper dette for Martin Haupt. 

Rengøring: Det er fortsat ikke tilfredsstillende, mangler papir og sæbe / tømning af 

papirkurve. Tina følger op med MTM 

Havnefoged Jakob opsøger emner og forsøger at lave aftaler 

 

Desuden: 

1. Martin laver opslag på Facebook vedrørende Vinter plads rengøring og EL målere er på lager igen. 
2. Udskiftning af låse Erik indhenter tilbud fra bl.a. Lavpris låse. 
3. Excel ark med oversigt over pladser bliver sendt til alle i bestyrelsen, kommer fra Erik. 
4. Ny procedure for salg og modtagelse af penge / beløb udarbejdes af Erik og sættes op i kontoret. 
5. Jakob har kontakt til Codan vedr. uheld med klubhus og laver skadesanmeldelse. 
6. Martin kontakter lille John vedrørende Torben Steensens manglende betaling / e-mail. 

 

 

Jakob V. 


