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62. Godkendelse af dagsorden. Åben
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt.
Bestyrelsen drøftede generelt lukket/åben dagsorden. Bestyrelsen vurderer løbende,
hvorvidt sager skal være lukkede eller åbne.
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med administrationens tiltag til at beskrive lukkede sager
mere indgående og opfordrer samtidig interessenter til at benytte sig af havnens tilbud om
at give helt eller delvis indsigt i lukkede sager. Se mere herom på havnens hjemmeside.

63. Godkendelse af referat. Åben
Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt

64. Poul’s Vig. Lukket
Denne sag er lukket, da der pt. forhandles med Poul’s Vig Bådelaug om vilkårene for en ny
lejekontrakt og etablering af et nyt havne anlæg.

65. Havnepromenade. Åben
Sagsfremstilling:
Kloakforsyningen og C. Holbøl har tilbudt havnen at etablere forskellige legeredskaber ved
promenaden som gave.
Redskaberne er af en solid type, som administrationen vurderer kan holde i en del år, med
et minima af vedligehold.
Havnen har installeret bænke og skraldespande på promenaden.
Der er afsat ca. kr. 100.000 årligt til vedligehold af promenaden (græs, træer etc)
Indstilling:
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Direktøren indstiller at havnen modtager gaven og at redskaberne opstilles i fællesskabet
med borgergruppen.
Beslutning:
Godkendt

66. Investering i ny gummihjulslæsser. Lukket
Denne sag er lukket. Da vi overvejer at købe en ny gummihjulslæsser. En maskine til
mellem kr. 800.000 og 1.500.000. De bydende skal af forretningsmæssige årsager ikke
kende vores tanker omkring type og pris etc.

67. Meddelelser fra formanden – åben
I.A.B.

68. Meddelelser fra direktøren – åben
Havnedirektøren forelagde problemer med udlejning af bådpladser i Kanalen i
Karrebæksminde. Bestyrelsen fastholder lejekontraktens krav om dokumentation af
forsikring. Fremleje og overdragelse af bådpladser ikke er tilladt.

69. Eventuelt.
Havneadministrationen søger at finde alternativ dato for møde den 3. december pga.
afholdelse af EU-valg.
Næstved Havn, den 14. september 2015

_________________
Bjarne E. Rasmussen

_________________
Hanne Sørensen

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen
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________________
Henrik Bonné

