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12.

Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

13.

Godkendelse af referat. Åben

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt

14.

Havnens administration. Lukket

15.

Etablering af 20 gæstepladser i Suså Havn. Åben

Sagsfremstilling:
Havneadministrationen er blevet bedt om at undersøge muligheden for at indgå en aftale med
Suså Havn omkring etablering af ca. 20 gæstepladser for sejlskibe med dybgang på op til 2
meter.
Suså Havn er indstillet på en aftale baseret på følgende:
1) Næstved Havn forstår oprensning af havnebassinet til en dybde på – 2,5 meter.
2) Næstved Havn flytter ”Frihedens” vandforsyning således, at
3) De 3 skibe ved Havnegade kajen kan flyttes mod Karrebæksminde, således at de fremstår
mindre dominerende i bybilledet.
Havnekajen langs Havnegade er 60/40 % ejet af kommunen og havnen. Kajen er i en forfatning
der nødvendiggøre en gennemgribende renovering indenfor 2-8 år.
Der foreligger ingen egentlig skriftlig aftale med Suså Havn og Næstved Kommune omkring brug
af kajen.
Økonomi:
Der skal bruges et skib til oprensning.
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Anstilling af fartøj
Oprensning af 1.500m3
à kr. 63,- pr. m3
Leje af 2 stk. dumper + gravemaskine i slamdepot (5 dage)
Mandskab 2 stk. 5 dage á 8 timer
Rengøring af vej, losse kaj m.m. 6 timer
Anslået pris i alt

kr. 25.000,kr. 94.500,kr. 65.000,kr. 19.600,kr. 3.030,kr. 207.130,-

Heraf kan ca. kr. 30.000 finansieres ved allerede ”opsparede” midler (til lidt oprensning i Nolds
Havn), der er således tale om en udgift på ca. 180.000 kr.
Flytning af vandstik vurderes at kunne gøres for mellem 10 og 30.000 kr. alt efter hvilken teknisk
løsning rederiet bag ”Friheden” vil acceptere.
Indstilling:
Direktionen indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Arbejdet udføres.
Der skal laves yderligere undersøgelse (survey) af kanal og havn mhp. at kortlægge dybdeforhold
og efterfølgende oprensning.

16.

Ansøgning om badebro. Åben

Sagsfremstilling:
Grundejerforeningen GF Højboparken har i mail af 24. februar ansøgt om et støttebeløb kr.
152.500 til etablering af en badebro på Vesterhave foreningen oplyser, at badebroen vil have
offentlig adgang. Foreningen vil fremadrettet egenhændigt stå for forsikring, drift og
vedligehold udgørende cirka kr. 16.000 årligt.
Økonomi:
Havnen har ikke budgetteret med udgifter til en badebro.
Indstilling:
Direktionen indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Der støttes med kr. 20.000 inkl. moms
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17.

Havnepromenade. Åben

Sagsfremstilling:
Fra promenadegruppen af vi modtaget følgende:
”Vi er i fuld gang med at finde frem til om vi kan etablere en cafe i Suså
Havnebassin, som i midt i bassinet - på opfordring fra Havnebestyrelse og
direktør.
Men det arbejde har lidt længere udsigter (ca. 1-2 år) end hvad tanken
oprindeligt var, netop at åbne en cafe 1.6.17, derfor ansøger jeg på vegne af
NUCP og Promenadeprojektet om at vi kan placere en midlertidig cafe ved
picnicområdet i den anden ende af promenaden.
Det er en "container" som vil ligne et firkantet ishus, den er flytbar og derfor
ikke en permanent installation, vi vil selv sørge for vand, strøm, m.m. Vi
forventer at ishuset fremtidigt skal stå der i sommerperioden, hvor den faste
cafe også skal være åben i vinterhalvåret. På denne måde skaber vi cafeliv om
sommeren i begge ender af promenaden, men for at komme i gang, vil vi gerne
starte til sommer ved picnicområdet..
Kan I godkende at vi opstiller en ishuscontainer ved picnicområdet igennem
sommerhalvåret, betalt, betjent og etableret af NUCP og
Promenadeprojektet?”
Havneadministrationen ser umiddelbart ingen fysiske forhold til hindre for en cafe i området.
Havnebestyrelsen bør overveje en lejekontrakt eller anden alternativ model.
Indstilling:
Direktionen indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Promenadegruppen må opstille cafe som forsøg. Cafeen skal fjernes senest den 1. oktober 2017
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18.

Karrebæk Mølle. Åben

Sagsfremstilling:
Havneadministrationen har modtaget følgende fra Karrebæk Møllelaug.
”Indledningsvis vil jeg takke for et godt og konstruktivt møde mellem Per Sørensen,
Christian von Bentzon, dig og undertegnede. Det var en god samtale hvor også
Christian og jeg blev motiveret for nogle initiativer, som vi måske ellers ikke selv
ville have været opmærksomme på. Vi blev især opmærksomme på nogle
samarbejdsrelationer mellem havnen og møllelauget, hvor møllen kunne blive et
godt aktiv, både for lokalområdet, men også for erhvervslivet i og omkring Næstved.
I forlængelse af vores samtale er det en stor glæde at invitere havnebestyrelsen og
havnens kunder og samarbejdspartnere til et særarrangement hvor mølleprojektet
kan præsenteres og deltagerne kan få et indtryk af hvad en mølle indeholder.
Tidligere museumsdirektør Palle Birk vil kunne fortælle om møllens historie, fra den
blev bygget og frem til den aktuelle situation, som den tegner sig lige nu.
Jeg vil foreslå at du finder tidspunktet, og når dette er fundet, går vi
realitetsdrøftelser om arrangementets indhold og form.”
Havnen har i 2016 støttet møllen med et beløb på kr. 70.000 dækkende leje af plads for
sømærke i perioden 2016 – 2020.
Indstilling:
Direktøren indstiller at besøget arrangeres ifm. et havnebestyrelsesmøde i Karrebæksminde.
Beslutning:
Havnebestyrelsen vil gerne inviteres ved en senere lejlighed.

6

19.

Lejekontrakt – Vestre Kaj 18. Lukket

20. Salg af areal Ydernæs. Lukket
21. Årsrapport 2016. Lukket
22. Afviserværk Karrebæksmindebroen. Lukket
23.

Ydernæs. Lukket

24.

Arealanvendelse Karrebæksminde. Lukket

25. Meddelelser fra formanden – Lukket
26.

Meddelelser fra Direktøren - Lukket

27.

Eventuelt.

Næstved Havn den 13. marts 2017
_________________
Hanne Sørensen

________________
Henrik Bonné

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen

OBS Mangler en underskrift fra Henrik Bonné
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__________________
Bjarne Eggert Rasmussen

