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39. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt.

40. Godkendelse af referat
Godkendelse af referat
Beslutning:
Godkendt.

41. Sager under fortsat behandling (LUKKET)

42. Promenaden langs Næstved Kanal
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0516

Kunde: Havnebestyrelsen
Sagsfremstilling:
Byrådsmedlem Mette Stensgaard-Christensen har på vegne af en borgergruppe anmodet
havnebestyrelsen om tilladelse til at starte et borgerdrevet udviklingsprojekt af
havnepromenaden.
MSC beskriver projektet således:
Projektet er tænkt som et udviklingsprojekt af promenaden med henblik på at skabe
aktivitetsmuligheder og rekreative muligheder langs den nyanlagte promenade.
Projektet har en tidsramme på ca. 2 år.
Projektet startes op via en Facebookgruppe, hvor interesserede borgere kan samles og sammen
udvikle forslag og muligheder for promenaden.
Løbende vil der forsøges at etableres samarbejde med tekniske uddannelsesinstitutioner,
erhvervsliv i Næstved og foreninger, der måtte finde projektet relevant og interessant.
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Det er udgangspunktet, at projektet økonomisk skal drive sig selv frem til realisering, via
ansøgning af fondsmidler, evt. privat indsamling af midler (á la ”Den hvide bro”).
Det skal gennemgående være et projekt drevet af borgere som gave til byens borgere, i
forlængelse af Havnens allerede flotte gave ved anlæggelsen af Promenaden.
Havnebestyrelsen vil løbende blive informeret om projektets udvikling og håbet er ligeledes et
tæt samarbejde med bestyrelsen om muligheder og begrænsninger.
Såfremt at bestyrelsen eller havnens administration allerede på nuværende tidspunkt har
planlagt eller kender til nye tiltag for promenaden, vil det selvfølgelig blive implementeret og
danne udgangspunkt for videreudvikling.
På nuværende tidspunkt ansøges blot om tilladelse til at påbegynde projektet.
MSC deltager i havnebestyrelsens møde.
Havnebestyrelsen kunne overveje hvordan finansieringen af vedligehold af området
fremadrettet skal tilvejebringes. Administrationen har umiddelbart ikke andre forslag end at
tage midlerne fra den almindelige havnedrift.
Bilag: Ingen
Indstilling:
Direktionen indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Godt og konstruktivt møde. God stemning. Ansøger får bestyrelsens accept til nærmere
undersøgelser.

43. Toilet på Vesterhave
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0517

Kunde:
Sagsfremstilling:
Grundejerforeningerne på Vesterhave strand har henvedt sig til havnens bestyrelse for at
undersøge om det muligt at få Næstved Kommune/ Næstved Havn til at etablere et toilet
på Vesterhave strand, på området mellem Søfronten og Højboparken.
Foreningerne skriver bl.a.: ”Toilettet kan delvis skjules af noget høj bevoksning mod
Højboparken samt kobles både på vand og afløb uden det store gravearbejde.
Der er i sommerperioden mange mennesker på Vesterhave Strand og der er i perioden fra
medio juni til ultimo august mange udefra besøgene på stranden, hvorfor der også er et
stort behov for et toilet.”
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Arealet er i lokalplanen udlagt således:

Det skal bemærkes at andre bl.a. DUNK har arbejdet med andre lignende ide’er i området
med huse der udover toilet indeholder kiosk, kajakopbevaring etc.
Havnen har planer for en mulig etablering af en lystbådehavn i samme område.
Bilag:
Indstilling:
Direktionen indstiller, at havnen gerne stiller areal 10-29 m2 tilrådighed for bygning af et
toilet, i det bygningen ikke må forhindre eventuel etablering af lystbådehavn. Bygningen
skal desuden kunne udvides til kiosk, opbevaring etc.
Projektet skal godkendes af Næstved Kommune.
Beslutning:
Fiskernes rettigheder på området skal afklares. Indstilling godkendt. Foreningerne
opfordres til at arbejde videre med Næstved Kommune omkring etablering, finansiering og
drift.
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44. Kontrollørlodden. (Lukket)
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2014-0518

Kunde: GF Kontrollørlodden

45. Susåhavn
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0519

Kunde: Foreningen Susåhavn
Sagsfremstilling:
I forbindelse med opdatering af lejekontrakt for arealet ved Susåhavn, forslår havnens
administration at arealet ved den tidligere Cafe indraget i lejekontrakten. Foreningen
overtager arealet mod, at vedlige holdelsen herefter påhviler foreningen.
Arealet må ikke uden Næstved Havns skriftlige tilladelse anvendes til andre formål end
havnedrift.

Slæbessted ved havnen indskrives i lejekontrakten, således at slæbestedet mod bidrag til
vedligehold kan benyttes af offentligheden.
Indstilling:
Direktøren indstiller, at lejekontrakten udfærdiges iht. Sagsfremstilling.
Beslutning:
Lejeaftale kan ændres som beskrevet i sagsfremstilling. Aftale om slæbested skal holdes
uændret.
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46. Personalesag (LUKKET)
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0519

Kunde: Administration

47. Personalesag (LUKKET)
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2015-0519

Kunde: Administration

48. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
(LUKKET)
49. Orientering fra direktøren (LUKKET)
50. Eventuelt

Næstved Havn, d. 18. maj 2015
_________________
Bjarne E. Rasmussen

_________________
Hanne Sørensen

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen
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________________
Henrik Bonné

