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128.

Godkendelse af dagsorden. Åben

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt

129.

Covid-19 situationen. Åben

Sagsfremstilling:
Der foregår dagligt opdateringer vedr. havnenes situation.
Senest er havneaktiviteter udpeget som en af 32 kritiske sektorer, og en række havne, herunder
Næstved havn, er nu optaget på listen over havne, der servicerer andres kritiske sektorer (det danske
energimarked samt fødevare-og medicinalindustrien), som også er kritisk udpegede sektorer.
Det betyder, at havnens aktiviteter i videst muligt omfang skal opretholdes under pandemien. Skibe skal
modtages og betjenes.
Der skal som følge af denne udpegningen indberettes dagligt til det nationale nødberedskab om
forholdene på fire områder: Personale, materiel, transport og IT. Havnene skal tage stilling til deres
situation i tilfælde af kortere eller længerevarende afvigelser fra normal drift – også kaldet en
kritikalitetsanalyse. Indberetningen foretages på vegne af alle fra brancheforeningen Danske havne.
Det kan ikke afvises, at skibstrafikken kan blive påvirket af pandemien, men indtil nu er der ikke
rapporteret om aflyste anløb til Næstved havn.
I forhold til bemanding opretholdes i videst muligt omfang den normale procedure for
stevedoreaktiviteter, hvorefter 3 mand er på arbejde, mens den 4. afspadserer. I særlige tilfælde sendes
personale hjem, hvis det kan begrænse smitterisici på aktiviteter, som ikke er nødvendige for
betjeningen af skibe. Således er Lene Hoffman p.t. hjemsendt og arbejder fra sin privatadresse.
Brovagterne kører uden ændringer, dog er adgang til brohuset lukket for alle besøgende.
Direktør og havnefoged er dagligt tilstede på havnen.
Indstilling:
Direktøren anbefaler overfor bestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.
Bilag:
Bilag 1:

Statusopdatering til medarbejderne uge 13 vedr. COVID-19

Beslutning:
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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Skellet ApS, foreløbigt driftsregnskab 2019. Lukket
Foreløbigt driftsregnskab 2019, havnen. Lukket
Strategiseminar. Lukket
Omstrukturering på havnen. Lukket
Kanalkroen. Lukket
Røde korsbygningen, Kafenø. Lukket
Meddelelser fra formanden. Åben
Status på grundsalg
Advokat Thomas Colstrup har oplyst, at der indtil nu har været positive reaktioner fra 16-17
mulige købere.
Det er på baggrund af en række henvendelser besluttet at fastholde tidsfristen for accept af de
udsendte tilbud.

137.

Eventuelt

Henrik Green rettede opmærksomheden på den potentielle krise, brolukningen i september kan udløse
for en del af de lokale erhvervsdrivende. Den vil i forlængelse af COVID_19 situationen, som har ødelagt
forårets og sommerens indtægtsgrundlag, true en række virksomheders eksistens. Der blev efterspurgt
en officiel udmelding fra Havnebestyrelsen til de relevante politiske udvalg, om at renoveringen vil
påvirke havnens lejere. Bestyrelsen opfordrede direktøren og bestyrelsesformanden til at tage sagen
direkte op med kommunens samarbejdspartner Torben Danielsen.
Protokollen godkendes ved tilbagemelding til direktøren på mail.
Næstved Havn den 3. april 2020.

___________
Henrik Bonné

___________________
Henrik Green

____________________
Klaus Eusebius Jakobsen

___________________
Kristian Skov-Andersen

__________________
Linda Frederiksen

__________________
Niels D. Kelberg

___________________
Otto Vølund Poulsen
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Bilagsliste
Bilag 1

Statusopdatering til medarbejderne, uge 13 COVID-19

Bilag 2

Foreløbigt driftsregnskab 2019, Skellet ApS

Bilag 3

Rev. Driftsbudget 2020_ Skellet ApS

Bilag 4

Foreløbig regnskabsanalyse 2019, Næstved havn

Bilag 5

Oplæg til faseplan for gennemførelse af projektet for udflytning af havnen

Bilag 6

Oplæg til program for havnebestyrelsens strategiseminar den 27.28.4.

Bilag 7

Oversigtskort, areal under pakhus

Bilag 8

Oversigtskort, areal under silo

Bilag 9

Skitsetegning for servicebygning, Kanalkroen
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