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11. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutning
d. 05.02.14
 Det blev besluttet at tilføje to ekstra sager til dagsordenen. Der er derfor tilføjet en ny sag nr. 26
og 27. Den sag, der tidligere var 26 er blevet til 28 og den tidligere 27 er blevet til 29 osv.
 Godkendt.

12. Godkendelse af referat
Godkendelse af referat

Beslutning
d. 05.02.14
 Godkendt.

13. Sager under fortsat behandling (LUKKET)
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14. Sponsorater i 2014
Sagsbeh.: Nikolaj Madsen

Sagsnr.: 2014-0214

Kunde: Sponsorater i 2014
Sagsfremstilling:
Den tidligere Havnebestyrelse vedtog i 2013 en overordnet politik for Næstved Havns sponsorater i 2013.
Administrationen har på baggrund af bestyrelsens tidligere tilkendegivelser udarbejdet følgende forslag til
tildeling af sponsorater i 2014:
Økonomi:

Der er ikke afsat et specifikt beløb til sponsorater, hvorfor beløbet skal tages fra
markedsføringsmidlerne. Der er i 2014 afsat kr. 100.000,00 til al markedsføring
(sponsorater, reklamer, annoncer, salgsmateriale etc.). I 2013 blev der brugt kr. 230.000,00
på samme post.

Principper:

Havnen sponsorer sport og aktiviteter, der understøttes af vand eller aktiviteter, der forgår
på eller ved havnens arealer.
Havnens logo og navn skal benyttes i forbindelse med et sponsorat. Fx ved tryk på tøj eller
ved logoflag.
Sponsorater oplistes med navn, anledning og størrelse på havnens hjemmeside.

Uddeling:

Uddeling sker efter ansøgning. Da der ikke er afsat midler skal alle ansøgninger godkendes
af bestyrelsen.

Efter drøftelse med formand og næstformand, har administrationen følgende forslag til fordeling
af sponsorater i 2014:
-

NIF SVØM:
Næstved Roklub (Morten Jørgensen):
Sommeraktiviteter i KBM
:
Næstved Sejlklub – Matchrace:
Næstved Sports Award 2013:
Karrebaeksminde.dk – annonce
Diverse i løbet af året
I alt

18.000,00
18.000,00
35.000,00
9.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Vedtages ovenstående forslag vil hele markedsføringsbudgettet således være opbrugt, hvorfor yderligere
markedsføringsmæssige tiltag skal tages fra en anden pulje.
Sagens bilag:
Ingen
Indstilling:
Administrationen indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningerne kan efterkommes.
Beslutning:
d. 05.02.14
 Godkendt.
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15. Vederlag til Havnebestyrelsens medlemmer og
formand
Sagsbeh.: Nikolaj Madsen

Sagsnr.: 2014-0215

Kunde: Havnebestyrelsen
Sagsfremstilling:
Iflg. bekendtgørelse om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser ydes der
medlemmerne, bortset fra formanden, diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
Hvis havnens årlige godsomsætning overstiger 0,1 mio. t, kan Byrådet beslutte, at der i stedet for diæter
og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan ydes hvert af medlemmerne et fast vederlag
på indtil kr. 18.000 årligt (grundbeløb pr. 1.10.1997), hvilket pt. svarer til kr. 23.899.
Til formanden ydes et fast vederlag, som fastsættes af Byrådet. Hvis havnens årlige godsomsætning
overstiger 0,1 mio. t, kan vederlaget udgøre indtil 25 % af vederlaget til borgmesteren. Det har hidtil
været fastsat til 20 % af borgmesterens vederlag, ligesom de øvrige formænd for de stående udvalg.
Udvalgsformændenes vederlag er sidenhen blevet fastsat til 18,8 % af borgmesterens vederlag.
Næstved Havns godsomsætning er over 0,1 mio. t årligt.
Byrådet kan beslutte, at der ydes udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurser m.v., der af
Byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af hvervet.
Økonomi:
Der er i havnens driftsbudget for 2014 afsat kr. 300.000 til aflønning af bestyrelsen.
Ved et formandsvederlag på 18,8 % af borgmesterens vederlag samt et årligt vederlag til de øvrige
bestyrelsesmedlemmer på kr. 23.899 vil det give en årlig udgift på ca. kr.250.000, hvilket er inden for de
afsatte budgetmidler.
Alle udgifter afholdes af Næstved Havn.
Lovgrundlag:
BEK nr. 625 af 30/06/2003 - vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes
Bestyrelser.
Politisk behandling:
Havnebestyrelsen
Økonomiudvalget
Byrådet
Sagens bilag:
Ingen
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Indstilling:
Havneadministrationen indstiller, at
1. vederlaget til bestyrelsesformanden fastsættes på samme niveau som formændene for de stående
udvalg (pt. 18,8 % af borgmesterens vederlag).
2. vederlaget til de stemmeberettigede medlemmer fastsættes til kr. 18.000 årligt (grundbeløb pr.
1.10.1997) svarende til kr. 23.899 i nutidskroner.
3. vederlaget er gældende for indeværende valgperiode, medmindre havnens godsomsætning ændrer
sig væsentligt.
4. udgiftsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i kurser m.v. udbetales i overensstemmelse med
de til enhver tid gældende retningslinjer for skattefri godtgørelse for merudgifter ved rejse og
befordring for politiske hverv samt ansatte ved Næstved Havn.
Beslutning:
d. 05.02.14
 Anbefales.
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16. Vinterbaderfacilitet (Delvis åben)
Sagsbeh.: Jesper Møller Petersen

Sagsnr.: 2013-0564

Kunde: Vinterbaderne i Karrebæksminde
Sagsfremstilling:
Havnebestyrelsen har tidligere besluttet følgende:
September 2012:
Vinterbaderne må opstille vogn til sauna og omklædning i sæsonen 2012/13 fra 1. oktober til 31. marts 2013. Vogn til
sauna og omklædning skal være på hjul således at den kan køre bort.
Opstillingen må alene ske på havnens areal, som jeg har markeret med lyseblåt (se bilag). Opstilling skal ske med
respekt for øvrige brugere, turister og beboer i området.
April 2013:
Vinterbaderfaciliteterne i denne sæson som ”forsøg” kan blive stående på pladsen ved Yderhavnen.
Maj 2013:
På baggrund af forsøget med placering af vinterbaderhuset på sin ”vinterplads” i Yderhavnen omstødte bestyrelsen
sin beslutning fra april. Begge huse og terrasse skal flyttes til den oprindelige sommerplacering senest den 31. maj
2013.
Herefter modtager havnen en anmodning fra vinterbaderne om en pragmatisk løsning således at man kunne lade
husene stå indtil 17. juni. Vinterbaderne kunne således overholde 2 allerede indgået aftaler om brug af husene.
Husene har byggetilladelse til at stå på arealet hele året. Næstved Kommune har også et hus stående på arealet,
dette hus er hidtil ikke blevet flyttet om sommeren.
Økonomi:
Havnen har som følge af de skiftende beslutninger måtte betale kr. 3.500 - 4.000 for flytning af faciliteterne.
Sagens bilag:
Bilag 1: Mail fra Jens Fladberg (Formand for vinterbaderne)
Indstilling:
Direktøren indstiller, at mailen tages til efterretning og at der gives tilladelse til, at vinterbaderfaciliteterne først
fjernes den 17. juni 2013 af hensyn til Vinterbadernes mulighed for at overholde allerede indgåede aftaler jfr. HB’s
udmelding fra HB møde i april 2013.
Beslutning:
D. 29.05.13



Godkendt med stemmerne 3/1
Karsten Nonbo ønsker at fastholde beslutningen fra d. 21.05.13 (faciliteterne fjernes senest d. 31.05.13).

Fortsat d. 05.02.14
Sagsfremstilling:
Havneadministrationen har modtaget en ansøgning fra Karrebæksminde Vinterbaderforening, hvor de
ansøger om, at vinterbadefaciliteterne kan blive stående permanent, da det er en stor økonomisk byrde,
at flytte faciliteterne, hvilket foreningen vil have visse udfordringer ved at løfte.
Foreningen oplyser, at Næstved Kommune har givet tilladelse til, at faciliteterne kan blive stående
permanent. Der er ligeledes blevet behandlet en klage til Naturklagenævnet, hvor kommunens afgørelse
blev fastholdt.
Da sagen tidligere har vakt stor lokal bevågenhed bør det overvejes om lokalrådet skal høres inden der
træffes afgørelse i sagen.
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Vælges det, at badefaciliteterne kan blive stående permanent foreslår administrationen en leje fastsat ud
fra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx.
Økonomi:
Beskrevet under ”Sagsfremstilling”.
Sagens bilag:
Ingen
Indstilling:
Administrationen indstiller, at lokalrådet anmodes om, hvilke synspunkter, der skal tages i betragtning,
inden bestyrelsen træffer beslutning om faciliteterne skal opsættes permanent.
Beslutning:
d. 05.02.14
 Godkendt.
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17. Fornyet behandling - terrasse/trappe ved
Ved Broen 6 (Delvis åben)
Sagsbeh.: Nikolaj Madsen

Sagsnr.: 2014-0217

Kunde: Klaus Nielsen
Sagsfremstilling:
Den tidligere Havnebestyrelse har i 2013 behandlet en sag ang. opstilling af træterrasse/trappe ved Ved
Broen 6.
Resultatet af behandlingen blev, at der kunne sættes borde og bænke ud i sommerhalvåret, så behovet
for borde/bænke ved kanalen kunne klarlægges.
Ejeren af Ved Broen 6 oplyser, at forsøget med opsætning af borde/bænke har været en succes, og de er
blevet brugt flittigt i sommerperioden. På baggrund af disse erfaringer er der fremsendt en ny ansøgning
om etablering af terrasse/trappeanlæg ud mod kanalen.
Som et led i den tidligere sagsbehandling blev Lokalrådet hørt i sagen, hvor de på det kraftigste tog
afstand fra, at der blev ændret på den grønne brink. De kom ikke med en alternativ løsning.
Selvom projektet stort set er identisk med det, der tidligere er blevet sendt i høring, bør det overvejes
om lokalrådet skal høres endnu en gang med baggrund i de erfaringer, der er kommet med bord/bænke i
sommeren 2013.
Administrationen vil samtidig anbefale, at arealet bliver lejet ud på de vilkår, der er beskrevet i den
tidligere sagsfremstilling. . Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx.
Økonomi:
Er beskrevet under ”Sagsfremstilling”.
Sagens bilag:
Bilag 1: Sagsnr. 2012-1129 – tidligere forløb.
Bilag 2: Fornyet skitse af projekt.
Indstilling:
Administrationen indstiller, at lokalrådet anmodes om, hvilke synspunkter, der skal tages i betragtning,
inden bestyrelsen træffer beslutning om ansøgningen kan imødekommes.
Beslutning:
d. 05.02.14
 Godkendt.
 Lokalrådet opfordres til at høre Klaus Nielsen i forbindelse med deres behandling.
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18. Takstoversigt – Karrebæksminde (LUKKET)
19. Lungshave – lejekontrakt (LUKKET)
20. Regulering af leje (LUKKET)
21. Forurening – Lungshave (LUKKET)
22. Årsrapport 2013 / Budget 2014 (LUKKET)
23. Præstemarken 16 (LUKKET)
24. Renovering af hovedkajen i Karrebæksminde (LUKKET)
25. Fiskerikaj – Karrebæksminde (LUKKET)
26. Salg af areal (LUKKET)
27. Grundskyld – Lungshave (LUKKET)
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28. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.
I.A.B.

29. Orientering fra direktøren
I.A.B.

30. Eventuelt
I.A.B.

Næstved Havn, d.

___________ ______
Bjarne E. Rasmussen

___________ ______
Hanne Sørensen

_________________
Otto V. Poulsen

________________
Per Sørensen

________________
Henrik Bonné
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