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73.

Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

74.

Godkendelse af referat. Åben

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt
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75.

Mødeplan 2107. Åben

Sagsfremstilling:
Direktionens forslag til møde og aktivitetsplan for 2017. Der skulle være taget hensyn til kendte
møder i Næstved Kommune – MEN KONTROLLER SELV! – Det er rigtig svært at flytte rundt på en
mødedag i løbet af året….
Bilag:
Mødekalender 2017.
Indstilling:
Direktionen indstiller at mødeplanen godkendes.
Beslutning:
Godkendt
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76.

Strategi. Lukket

77.

Skulpturer til havnepromenaden. Åben

Sagsfremstilling:
Repræsentanter fra Skulpturgruppen, ved Nils Byskov-Ottosen er inviteret til at præsentere
deres forslag til skulpturer til promenaden.
Indstilling:
Direktionen indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Bestyrelsen er positiv på de forskellige forslag til skulpturer (Vandskulptur, Skibe og bautasten).
Gruppen opfordres til at arbejde videre.
Fra HB møde 120916:
Sagsfremstilling:
Skulpturgruppen v. Næstved Havn ønsker at fremlægge konkrete planer for fremstilling og opsætning af 2-3
skulpturer langs Havnepromenaden.
Gruppen har derfor henvendt sig til havnen. Gruppen skriver bl.a.:
”Med baggrund i en række møder i Skulpturgruppen samt Projektkoordinator
Mette Steensgaards møde på NK-Forsyning 20. juni om Næstved
Havnepromenade, er Skulpturgruppen parat til et møde med Havneudvalget og
projektkoordinatoren. Efter 15. september har vi helt konkrete forslag til
opstilling af 3 skulpturer.
Vi opfordrer derfor Havneudvalget til at indkalde til et præsentationsmøde med
en efterfølgende dialog med Skulpturgruppen om, hvordan man vil kunne
realisere vores planer.”
Skulpturgruppens er repræsenteret ved Nils Byskov-Ottosen og Nils Stahlschmidt.

Økonomi:
Der er ikke afsat midler til skulpturer i budget for 2015 og 2016.

Indstilling:
Direktøren indstiller at havnebestyrelsen drøfter sagen.
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Beslutning:
Repræsentanterne inviteres til næste HB møde.

78.

Arealdisponering. Lukket

79.

Vinterbaderhus. Åben

Sagsfremstilling:
Vinterbaderne har indgået en 3-årig aftale med Næstved Sejlklub omkring brug / leje af
toiletter. Der er således som krævet af Næstved Havn fundet en tilfredsstillende løsning på
toiletforholdene for vinterbaderne.
Vinterbaderne oplyser, at deres nuværende badehus er byggesagsgodkendt uden nogen
forbehold, men at huset er ca. 50 cm højere end det projekt, der oprindeligt blev fremsendt i
høring i lokalrådet. Lokalrådet har tidligere tilkendegivet utilfredshed med huset højde.
På baggrund af ovenstående søger Karrebæksminde Vinterbaderklub om genindtrædelse i den
hidtidige lejeaftale.
Havnebestyrelsen har i sin tid betinget sig at der skulle ”tilvejebringes en helhedsaftale mellem
parterne i området, hvorefter havnebestyrelsen ville være indstillet på at indgå ny aftale”.
J. Gerner Hansen (sagsbehandler) foreslår, at der trods den manglende ”helhedsplan” indgås
aftale, da de 0,5 m ikke er af reel betydning for oplevelsen af området. Direktionen anbefaler at
aftalen indgås således, at den kan opsiges med 12 måneders varsel og ellers på hidtidige vilkår.
Indstilling:
Direktøren indstiller at der indgås lejeaftale, som beskrevet i sagsfremstillingen.
Beslutning:
Bestyrelsen efterlyste en ”helhedsplan”. Lokalrådets bemærkninger skal indhentes. Aftalen om
midlertidig placering af vinterbaderhusene fristforlænges til 31. marts 2017.
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80.
81.

Meddelelser fra formanden – Lukket
Meddelelser fra Direktøren - Lukket

82.

Eventuelt.

_________________
Hanne Sørensen

________________
Henrik Bonné

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen
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__________________
Bjarne Eggert Rasmussen

