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                             Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag en 16 Dec. 2021. 

Til stede: Steen Jørgensen, Susanne Rasmussen, Mikael Sørensen, Klaus 

Sønderhegn, Michael Nielsen, Claus Rosenberg Højager 

 

Fraværende: Henrik Holm 

Referent: Mikael Sørensen 

 

 Referatet fra møde den 14 Nov. Blev godkendt med de tilstedeværende 

 Kasserens gennemgang af økonomi, var desværre ikke muligt pga. fravær. Bliver 

fremlagt på næste møde. 

 Der vil fremadrettet være låst til depot ved køkkenet, bestyrelses og festudvalg vil 

have adgang. 

 Forslag fra Michael Ågård om møder udenfor huset skal varetages af 2 personer: 

Steen tager afstand fra dette da det i praksis ikke er muligt samt nødvendigt. Hvor 

der er behov for mere end en fra bestyrelses inviteres disse naturligvis med som 

tidligere praksis. 

 Pælepladser: Vil stadig være en del af poulsvig og opkrævningen for disse, er for at 

benytte fællesområder, Klubhus, toiletter. De kan samtidig være venteplads, til på 

sigt at komme over til flydebroen. 

 Formanden undersøger tidligere mail, lejekontrakter, da de stadig er meget 

uigennemskueligt. 

 Rengøring: Der var stor enighed om at prisen er for høj, og formand havde taget 

kontakt til 3 andre firmaer, hvoraf det ene er tidligere udbyder for at finde 

besparelse. Vi har i bestyrelsen defineret, hvilket behov der er fremadrettet. 

I sommerperiode fra 1/3 til 1/10: ugentlig af både klubhus og toiletter, samt 

vinduespudsning hver 6 uge. 

I vinterhalvår 1/10 til 29/2 : hver 14 dage  klubhus og toiletter, samt 

vinduespudsning hver 6 uge. 
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 Forslaget om udlejning af klubhuset til medlemmer: Der var ikke enighed om dette 

forslag, i vedtægter står der at det ikke må udlejes. Det ville derfor kræve en 

vedtægtsændring og skulle derfor op på generalforsamling. 

 Opfølgning på mødet med Næstved havn: 

De gode intentioner og velvilje som de var mødt op med ved vores møde, er 

fuldstændig faldet til jorden. Der er PT ingen kontakt eller tilbage melding fra 

havnen. Vi vil stadig prøve at fastholde dem i fremtidig og ønskede projekter . 

 Formanden har aftalt møde med NSK kanalhavnen i januar ,om fremtidig 

samarbejde. Steen ser gerne en fra bestyrelses som deltager. 

 Claus har modtaget en del materialer, fra sejl sikkert som vi vil hænge op inden 

sæsonen starter. 

 Den kommende generalforsamling: Der var desværre ikke ledigt i Appenæs 

forsamlingshus, og der arbejdes på anden løsning så datoen stadig kan blive 23/2, 

hvis corona tillader det. 

 Corona: Lauget følger sundhedsstyrelses anbefalinger, dog skal det være muligt for 

festudvalg ved arrangementer at bede om at fremvise testsvar. 

 Evt: formanden kunne ønske at vi kommer ud med nyhedsbrev på de platforme 

som vi har til råde for medlemmer. Enten egen hjemmeside eller mail. 

 Flid: har forespurgt om nyt billede af vores hav, hvilket der arbejdes på. 

 Prisen på fremtidig tømning af septitank: er ved fast aftale 1200 kroner og ved 

tilkald det dobbelte. 

 Der indkøbes en bagagevogn som er laver og mere håndterbare for vore kvindelige 

medlemmer. 

 Næste Møde: 26 Januar 2022 KL. 19. 

 

Steen Jørgensen          Susanne Rasmussen  Henrik Holm 

 

 

 

 

Mikael Sørensen     Michael Aargaard Nielsen   Claus  Rosenberg Højager 

 

 

 

 

Klaus Sønderhegn 


