Referat for
Havnebestyrelsen
Mødedato
8. maj 2017
Tid
Kl. 15.00 – 17.00
Sted
Havnekontoret
Medlemmer
Bjarne Eggert Rasmussen
Hanne Sørensen (A)
Henrik Bonné
Otto Vølund Poulsen (V)
Per Sørensen (A)
Tilforordnede
Søren Boas Dahl (deltog fra kl. 15.35)
Personale
Jesper Møller Petersen
Jørgen Gerner Hansen
Gæster

Næstved Havn
Vestre Kaj 16
4700 Næstved
Telefon 5598 5200
www.naestvedhavn.dk

Indholdsfortegnelse:
28.

Godkendelse af dagsorden. Åben ............................................................................ 3

29.

Godkendelse af referat. Åben ................................................................................ 3

30.

Overdragelse af stadepladstilladelse. Lukket ............................................................. 3

31.

Etablering af badetrappe. Åben .............................................................................. 3

32.

Salg af grund - Lukket .......................................................................................... 5

33.

Mobil salgsvogn - Åben ....................................................................................... 5

34.

Lejesag - Lukket ................................................................................................. 6

35.

Meddelelser fra formanden – Lukket ........................................................................ 6

36.

Meddelelser fra Direktøren – Lukket ........................................................................ 6

37.

Eventuelt. ........................................................................................................ 6

2

28.

Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt

29.

Godkendelse af referat. Åben

Godkendelse af referat.
Beslutning:
Godkendt

30.

Overdragelse af stadepladstilladelse. Lukket

31.

Etablering af badetrappe. Åben

Sagsfremstilling:
Vinterbaderklubben har henvendt sig til havnen med et ønske om etablering af en badetrappe.
Foreningen skriver:
”Herudover arbejder klubben med en plan om at etablere en badetrappe (se skitse til højre)
hen over stensætningen, således at klubbens medlemmer kan gå direkte i vandet på den anden
side af molen, hvor vandet kan være mere tiltalende end i havnebassinet. Dette vil tilføre
klubben en ekstra dimension og gøre det endnu mere attraktivt for dets medlemmer og
ligeledes for sejlklubbens medlemmer og gæster, der vil have nem adgang til en dukkert på
strandsiden.
Vi har forelagt dette for sejlklubben, men de var desværre ikke så positiv indstillet på en sådan
badetrappe. Direkte adspurgt i år 2015, udtalte daværende formand Karsten Thomassen, at hvis
vi søger om at ligge det ca.10 meter øst for bådebroen, kunne de dog godt leve med det.
Sejlklubbener nervøse for at pladsen vil blive overrendt at badegæster i sommerperioden,
hvilket dog ikke anses for værende særlig sandsynligt. På det seneste møde med sejlklubbens
afdeling på Ydrehavnen den 26. marts 2017, udtalte Jack Pedersen fra sejlklubben også
lignende bekymring
Lokalrådsformand Søren Knudsen derimod har d.d. 18. april 2017 per telefon udtrykt sin og
Lokalrådets særdeles positive indstilling til en sådan løsning, idet de betragter en sådan adgang
til stranden fra den side af molen som et stort kvalitets løft.
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Ved at tage udgangspunkt i ”Bek. 232 af 12-03-2007 om bade- og bådebroer” er der
godkendelsesmæssigt og teknisk ikke noget til hindre for at etablere en sådan badedække ud
overmolestensættet med et trappe ned i vandet, hvor trappen vil blive aftagelig, således at
den ikke ødelægges af flydeis. Det er tanken at dækket skal udfærdiges af lignende træplanker
som molen. Det kræver naturligvis en godkendelse af Næstved Havn, idet havnen ejer jorden og
molen, hvilket vi hermed anmoder om”
Foreningen har tidligere forespurgt om et lignende projekt. I den forbindelse blev sejlklubben og
Lokalrådet hørt. Vi modtog følgende svar:
Lokalrådet: ” Lokalrådet er noget overrasket over henvendelsen, som er i direkte modstrid med
den aftale som tidligere er indgået med vinterbaderne om kun at benytte klubbens faciliteter i
vinterhalvåret.
Lokalrådet kan på baggrund af denne henvendelse forstå at der nu er indgået aftale med
vinterbaderne om at benytte klubben faciliteter hele året.
Lokalrådet vil derfor gener have oplyst om dette er tilfældet og i den anledninger gerne have
oplyst hvilken løsninger der er fundet på de åbenlyse problemer med de manglende
toiletfaciliteter, problemer som ikke bliver mindre med tilladelsen om helårlig benyttelse af
klubbens faciliteter.
Havnens formand har tidligere oplyst lokalrådet, at havnen kun iværksætter projekter som er
godkendt og anbefalet af Næstved kommune, hvorfor vi gerne vil have oplyst hvilken myndighed
i Næstved kommune som har godkendt og anbefalet projektet.”
NSK: ” I forhold til det konkrete forslag, mener vi at placeringen er uheldig, da badebroen
kommer til at ligge lige ud for adgangen til vores bådebro.
En badebro/-trappe vil naturligvis samle et antal badegæster (badegæster fra stranden, sejlere
samt gæstesejlere) og det vil kunne genere adgangsvejen til selve bådebroen.
Såfremt der skal opsættes en badebro/-trappe, bør denne placeres min. 10 m. længere inde
mod land. Dette vil bevirke, at der er lidt mere plads ved adgangsvejen til bådebroen for såvel
badegæster som forbipasserende.”
Havneadministrationen kan oplyse at projektet er teknisk muligt (uden problemer ift. Havnens
virksomhed) i området.
Økonomi:
Klubben betaler ca. kr. 2.050,00 i årlig leje til havnen.
Bilag:
Orientering fra vinterbaderklub
Indstilling:
Direktøren indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
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Havnebestyrelsen godkender etableringen af badetrappe som beskrevet.
Trappen skal være offentlig tilgængelig. Vinterbaderklubben skal være ene ansvarlig for
sikkerhed omkring trappen

32.

Salg af grund - Lukket

33.

Mobil salgsvogn - Åben

Sagsfremstilling:
På vegne af en borger har advokat Lykke Katholm Frost henvendt sig til havnen for at søge
tilladelse til at opstille en mobil salgsvogn på Karrebæksminde havn i overensstemmelsen med
lov om næring (lov nr. 595 af 14.06.2011).
Salgsvognen påtænkes primært brugt i sommerperioden. Borgeren ønsker at få oplyst eventuelle
betingelser og pris. Havneadministrationen har forstået at borgeren ønsker at sælge is.
Der er pt. givet tilladelse til en mobilkaffesalgsvogn i sommeren 2017.
Indstilling:
Direktøren indstiller at sagen drøftes.
Beslutning:
Administrationen får bemyndigelse til at udstede tilladelse i sæsonen 2017.
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34.

35.
36.
37.

Lejesag - Lukket

Meddelelser fra formanden – Lukket
Meddelelser fra Direktøren – Lukket
Eventuelt.

Næstved Havn den 8. maj 2017

_________________
Hanne Sørensen

________________
Henrik Bonné

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen
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__________________
Bjarne Eggert Rasmussen

