
MØDEREFERAT 

 

 

 

Tid: tirsdag 26/10 2021 kl. 1900  Hvor:  Klubhus 

Deltagere: Erik +Jakob + Tina + Mikael + Brian + (Bo Serop havnefoged) 

Agenda: 

• Økonomi     Erik 

Forventet slutresultat 2021 

Erik oplyste at forventede resultat er 0 kr. Måske et lille underskud 

 

Budgetter 2022 

Jakob bad alle om at indsende ønsker til budget til Erik inden d 1/12 

Info: Forbruger prisindeks er steget med 3,4 % i år, dette tilrettes i prisliste med samme % 

 

Prisliste: 

Erik tilretter inkl. EL som er kraftig stigende og sender ny opdateret liste til Tommy Dønkjær der 

udskifter den på hjemmesiden. 

 

Konto for hvert område? 

Ikke muligt ifølge Erik L 

 

Gæld/indestående til Næstved Havn 

Vi er i forhold til Næstved Havn gældfrie ved årsskiftet. 

 

• Fastligger samtale aften   Tina og Jakob  

Hvordan gik det 

Tina orienterede om en god aften med god stemning 

Erik og Brian var utilfredse med at det synes som at fastliggerne har veto ret vedrørende nye 

fastliggere da dette er i strid med vedtægterne. Jakob V tager et møde face to face med 

fastliggerne og forklarer dem situationen. 

Brian tilbyder Istvan  den frie fastliggerplads  
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• Tid: tirsdag 26/10 2021 kl. 1900  Hvor:  Klubhus 

 

• Bådpladser generelt    Brian 

Nye medlemmer 

Opsagte 

Brian : der tilgår nye medlemmer. Jakob: det kører rigtig fint med info mm til nye ( velkomstbrev) 

 

Ledige pladser 

Erik har fremsendt ny oversigt 

 

Priser jollepladser= Prisen tilrettes til niveau Skarøksen = 2500 kr.  og 500 kr. som medlem uden 

stemmeret 

 

Plads 71 : Jakob orienterer Mikkel B. inkl. melding for vinter plads cc til Erik og Mikael 

Mikkel B sættes på venteliste og plads 71 kan frit sælges. 

 

Tankanlæg: Kostpris fra 250-350.000 afhængig af om der både skal være benzin og diesel 

Konklusion: Droppet 

 

Tømning af toiletter på både: Vi afventer svar fra Dansk Sejl union. 

 Erik undersøger pumpestation til toilettømning 

 

Tilretning af plads på yderbro 

Ok til 10-12.000 kr. for at få tilrettet, forventet salgspris af plads ca. 5000-6500 kr. 

 

 

• Skarøksen    Erik og Mikael 

Bedding lukkes pga. forsikring, dette tilsikrer Mikael 

Aftale på vand 

De deltager gerne i aftale om bedding 

 

Erik: Vi afventer oplæg fra forsikring FIRST/Codan inden vi gør mere på bedding 

Erik: Skarøksen har accepteret vand afregning for 2017 til og med 2020 

 

• Fiskeklubben (Fladså)   Jakob 

Se vedhæftede 

I forhold til fremsendte aftale ønsker vi at flytte båden til Nr 48 

Slæbesteds mærker: vi accepterer at fortsætte som nu = 20 stk. U/B 

Jakob fremsender revideret aftale for underskrift. 

 

• Klubhus    Tina 

Tina: Klubhus er blevet meget fint, savner info når der købes på hendes konto 

Der kommet internet og TV i klubhus 
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• Tid: tirsdag 26/10 2021 kl. 1900  Hvor:  Klubhus 

 

• Vinter plads    Mikael 

 

Både op 30/10 kl. 0800 Kaffe = Tina Morgenbrød = Jakob Vangby Øl og Vand = Mikael 

Skur på bedding    Mikael 

Mikael sætter skur på hans budget 

 

Mikkel B fiskekutter blå: Vinter plads ophører når både sættes i vandet i foråret 

Hvis ikke, skal båden fjernes, alternativt tilsikrer Nolds Havn at den bortskaffes for regning Mikel 

B. 

Der skal EL måler på båden i vinter. Mikkel B skal kontakte Erik for en sådan. 

Jakob informerer Mikkel B med cc til Erik og Mikael 

 

Møffe: Mikael aftaler handlingsplan for denne 

Conny: Mikael aftaler handlingsplan for denne 

 

• Toilet/bad kontra cykel og oplagringsrum  Jakob og Erik 

Enighed om at fokusere på et større projekt med nyt bad/toilet mm budget ca. 500.000 kr. 

Dvs. at cykel og oplagringsrum er droppet 

Erik orienterede om at vi er omfattet af en Å beskyttelses linje. 

Jakob tilbød at køre dette projekt men kunne så ikke samtidig være formand. 

 

• Vedtægtsændringer til GF 2022 blev gennemgået 

 

• Havnefoged har lov til at lægge sin jolle på en af jollepladserne, samt på trailer på vinter pladsen 

Den skal fjernes hvis der kommer et betalende medlem 

 

• Erik og Jakob samt Tina trækker sig ved næste GF 

 

• Både op middag med samlever, hvornår? 

19/11 kl. 1900 på Flammen inkl.. samlever 

 

• Næste møde d 23/11 kl. 1900  Jakob V. 


