
 

Referat til Bestyrelsesmøde  

i Nolds Havn 
 

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 18.15  
i klubhuset, Kanalvej 24, 4700 Næstved 

 

 

Mødedeltagere: Erik Lindgaard, Mikael Dønkjær, Bo Serop, Brian Holgersen 
 

Afbud: 
 

Uden afbud: 
 

Referent: Brian Holgersen 
 

Ordstyrer: Brian Holgersen 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. – Godkendt. 
2. Godkendelse af referat af d. 1. februar 2022.  – Godkendt. 

3. Status på bådpladser. – Alt er ok. 

4. Status på isætning af både/standerhejsning. – Alle mødes i klubhuset 
kl. 08.00 til morgenbrød, kaffe, og en dram ( Bo, Vivian, Erik, Lone). 

Kl. 12.30 er der varme pølser med tilbehør (Brian) 
5. Status på ændring af pæle. – Er færdige om ca. 14 dage. 

6. Status på klubhus. – Førstehjælpskasse, hjørnesofa og kost/fejebakke 
er indkøbt og står til benyttelse i klubhuset. – ALLE må gerne deltage i 

rengøring af klubhuset!!! 
7. Status på vinterplads land. – Optegnelse er under udførelse (Mikael). – 

Der skal ryddes op. 
8. Status på fastliggere. – Der skal indkaldes til møde efter 

generalforsamling. 
9. Status på samarbejdsaftale med Sportsfiskerforeningen Fladså 

(Herunder fællesområder). – Efter lidt kontrovers er der igen åbent for 
toilet/bad. 

10. Status på aftale med Fiskeklubben. – Intet nyt. 

11. Status vedr. forsikringer. – Alt trådt i kraft d. 1. februar 2022. 
12. Optagelse i Dansk Sejlunion. – Alt er trådt i kraft og vi er medlemmer. 

13. Status på bedding/samarbejdsaftale med Skarøksen. Skarøksen 
etablerer egen vand inde sæsonstart – Der er underskrevet aftale med 

Skarøksen så Bedding er overdraget til Nolds Havn. – Der udarbejdes 
ny liste over beddingsmænd. 

14. Status på Haveservice. – Intet nyt. (Punkt slettes til næste gang.) 
15. Vedtægtsændringer. – Møde tirsdag d. 8. marts, kl. 17.15 til disse 

punkter. 
16. Generalforsamling 2022 (Herunder bestyrelse). – Se punkt. 15. 



 

17. Økonomi / Status på Nolds Havn drift. – Nogle få mangler at betale 

bådplads. – Havnens økonomi er sund. – Medlemmer skal indkaldes så 
de kan fremvise betalt forsikring (kasko)/kvittering for indbetaling. 

18. Eventuelt. – Henvendelse til Havneguiden for at få opdateret vedr. 
Nolds Havn faciliteter (billeder). – Forsikring er tegnet vedr. 

bestyrelsesansvar. – Beddingsvogn er under renovering. 
19. Næste møde. – Mandag d. 14. marts 2022, kl. 17.15.  

 

 
På vegne af: 

Nolds Havn 
Fungerende formand 

Brian Holgersen 
 

 
 


