Bestyrelsesmøde afholdt torsdag d.18 september i Carsten´s båd. Tilstede var Carsten, Ole, Keld,
Stig og Tage.
Bestyrelsen kvitterer med tak for den store opbakning til den netop afholdte arbejdsdag. Dog har vi
en bøn, at medlemmerne fremover skriver sig på listen, af hensyn til indkøb til forplejning.
Status på vores klubhus og de skader der er sket i forbindelse med kloakarbejdet.
Carsten har kontakt med byggeteknisk rådgiver, som vil gennemgå klubhuset og udfærdige en
skadesrapport, som vi kan bruge som erstatningskrav over for forsikringsselskabet.
Carsten har undersøgt, hvad hjælp vi evt. kan få fra Dansk Sejlunion, og oplyste, at vi kan få
retshjælp. Men også at vi herfra kan få psykologhjælp til medlemmer, der har været ude for
episoder, der kan kræve denne hjælp.
Bestyrelsen vil arbejde på opstramning af krav om medlemmernes oprydning på vinterpladsen især
forår, når ens båd har forladt pladsen.
Bestyrelsen arbejder på opsætning af en lysmast med bevægelsescensor på vinterpladsen.
Ligeledes vil man forespørge hos Næstved Havn om økonomisk hjælp til at udvide med bro på den
anden side af beddingen og evt. helt hen til arbejdsbroen.
Bestyrelsen takker for det flotte arbejde, der er udført med frivillig arbejdskraft, af den allerede
etablerede bro ved beddingen.
Det kan oplyses at NK forsyning har lovet at reetablere vores parkeringsplads, når de er færdige
med gravearbejdet..
Bestyrelsen arbejder på at lave en klubaften i vinterens løb, hvor vi kan få nogen til at fortælle os
om elektronik til vores både.
Vi har afholdt et fællesmøde med bestyrelsen fra Skarøksen, hvor vi fik udfærdiget en ny
samarbejdsaftale. Det vigtigste punkt i den ny aftale er, at Nolds Havn overtager den fulde drift og
økonomi af beddingspladsen.
Men også et ønske fra begge bestyrelser om nogle fælles arangementer.
Bestyrelsen henstiller til medlemmerne om i højsæsonen , at benytte langbroen så lidt som muligt,
så vi dermed giver gæstesejlere mulighed for at ligge her.
Keld oplyste om økonomien, at vi igen i år på nuværende tid ligger lunt, endda med et pænt
meroverskud i forhold til sidste år.
Meget lidt udestående og kun få ledige pladser i havnen. Hvilket må siges at være et luksusproblem
i forhold til andre havne.
Optagning og standerstrygning er fastsat til 25 oktober. Seddel med tilmelding vil snarest blive
opsat i klubhuset.

Referent Tage.

