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Dagsorden 
 

1)  Valg af dirigent 

 

2)  Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

 

3) Fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det 

forløbne år  

 

4) Behandling af indkomne forslag: 

 

1. Forslag om at ændre klubbens vedtægters § 5 

2. Forslag om at ændre klubbens vedtægter § 6 

3. Forslag om at give hovedbestyrelsen mandat til at kunne sælge  

    klubbens 2 DS 37’ere 

4.  Forslag om, at fælde træerne rundt om beddingspladsen 

5.  Forslag om, at afholde Havnens dag  

 

5) Fremlæggelse til godkendelse af budget for indeværende regnskabsår. 

Herunder fastlæggelse af:   

a) Udligningsbeløb     

b) Beddingspladsleje ved Kanalhavnen   

c) Krangebyr på beddingspladsen ved Kanalhavnen  

d)  Klubkontingent  

e) Opsparingsbeløb  

f) Lånepladskontingent  

g) Gæstepladsleje  

h) Andelsbevis  

 

6) Valg af formand. 

Torben Søndergaard Nielsen genopstiller. Der er ikke modtaget andre 

kandidater.  

 

7) Valg af hovedkasserer. 

Erik Hansen genopstiller. Der er ikke modtaget andre kandidater. 

 

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

 Søren Svarrer og Nils Johnsen genopstiller.  
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9) Valg af 2 suppleanter for de fire generalforsamlingsvalgte  

                   bestyrelsesmedlemmer. 

 Torben Johansen og Kim Svare genopstiller. 

 

10) Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant  

 Ejvind Bodal og Lis Møller genopstiller som revisorer. 

 Poul Erik Olesen genopstiller som revisorsuppleant. 

  

11) Valg af diverse udvalgs kontaktpersoner til hovedbestyrelsen 

o Aktivitetsudvalget – Sven Haagesen genopstiller. 

o Kapsejladsudvalget – Flemming Hartvig genopstiller ikke.  

o Svømmeudvalget – Jesper Møller Petersen opstiller ikke. 

o Kran- og beddingspladsudvalget – Kjeld Leo Nielsen genopstiller. 

o Sejlerskole – Frank Nielsen genopstiller ikke. Michael Nielsen opstiller 

 

12) Eventuelt 
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Hovedbestyrelsens beretning for sæson 2019 
 

Hovedbestyrelsen har i 2019 bestået af:  

 

 Formand Torben Søndergaard Nielsen 

 Hovedkasserer Erik Hansen 

 Næstformand Nils Johnsen 

 Referent Søren Svarrer   

 Fra Inderhavnen Jan Christoffersen  

 Fra Yderhavnen Jack Pedersen 

 Fra Kanalhavnen Rene Nielsen 

 Fra Jolleafdelingen Jesper Johansen 

 

Hovedbestyrelsens arbejde  

De større opgaver som hovedbestyrelsen har taget sig af, har primært fordelt sig på 

følgende områder: 

 Fastholdelse og udvikling af antal medlemmer  

 Sag med Næstved Havn og Næstved Kommune om Ydernæs 

 Drift af kran og beddingsplads ved Kanalhavnen 

 Brolukning af Enøbroen i september 2020 

 

Fastholdelse og udvikling af antal medlemmer 

Efter nogle år hvor sejlsporten generelt var udfordret i forhold til medlemsfastholdelse – er 

det de seneste år gået fremad. Både nationalt og i Næstved Sejlklub har der været en 

stille og rolig medlemsfremgang.  

Det er svært at sige, hvad der konkret styrer medlemsantallet. Det er vores opfattelse, at 

det stabile og positive konjekturniveau vi har i Danmark sammenholdt med de gode 

rammer og det gode klubliv vi har i sejlklubben – er den væsentligste årsag til vores 

stabilitet på medlemsområdet.   

Hovedbestyrelsen har løbende haft fokus på udviklingen i medlemstallet i NSK og har i en 

årrække afholdt åbent hus som i 2019 blev afholdt den 25. maj som en del af den 

landsdækkende aktivitet ”Vild med Vand”.  

 

Medlemmernes egne samt gæsters interesse for at deltage i disse åbent-hus-

arrangementer har været relativt afdæmpet og begrænset. Antallet af besøgende har 

typisk kunne tælles på en enkelt hånd. Efter at have evalueret er det vores vurdering, at 

interessen ikke står i mål med det forholdsvis store arbejde, det er at afholde åbent hus. 

Det er derfor hovedbestyrelsens umiddelbare tilgang, at Næstved Sejlklub i 2020 ikke bliver 

en del af ”Vild med Vand”.    

 

NSK har i 2019 haft en tilgang på 3 medlemmer. Ved sæsonafslutning 2019 havde vi 20 

antal ledige bådpladser i klubben mod 34 tidligere i 2018.  

 

Hovedbestyrelsen vil løbende følge medlemssituationen og forsøge at være på forkant 

med udviklingen, så vi kontinuerligt fortsat kan drive klubben på forsvarlig vis. 

Hovedbestyrelsen glæder sig over den positive udvikling og håber, at fremgangen vil 

fortsætte så vi også kan få fyldt de sidste ledige bådpladser. 
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Hovedbestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at benytte enhver mulighed for at tale 

godt for sejlsporten, og især for Næstved Sejlklubs gode muligheder for at have et 

medlemskab og sin båd. 

 

 

Status gennem de seneste år i NSK er: 

2019      443 medlemmer 

2018      440 medlemmer 

2017                  411 medlemmer 

2016        436 medlemmer 

2015           427 medlemmer 

2014          447 medlemmer 

2013             446 medlemmer 

2012                459 medlemmer 

 

 

Sag med Næstved Havn og Næstved Kommune om Ydernæs 

Hovedbestyrelsen fik på den seneste hovedgeneralforsamling mandat til at udvide 

beddingspladsen med 3000 m2. Dette mandat har der endnu ikke været grundlag for at 

anvende. 

 

NSK har i snart 6 år forhandlet med hhv. Næstved Havn og Næstved Kommune om vores 

nødvendige udvidelser af landfaciliteter på Ydernæs til bådopbevaring. Forhandlingerne 

har bl.a. taget afsæt i NSK’s generelle behov i relation til udviklingen, og specifikt i ønsket 

om at lovliggøre opstilling af bådtelte hele året.  

Disse forhandlinger har i 2019 taget en ny drejning. Det skyldes, at Byrådet i Næstved 

Kommune har truffet beslutning om, at flytte erhvervshavnen fra indre Næstved Havn til en 

pt. uafklaret placering udenfor Svingbroen.  

Hovedbestyrelsen har senest den 19. december 2019 afholdt møde med Borgmester 

Carsten Rasmussen, Viceborgmester Klaus E. Jakobsen, samt havneformand Kristian Skov-

Andersen. Formålet med mødet var at Næstved Sejlklub kunne gøre det klart, hvilke 

negative konsekvenser det har for os, at der med byrådets beslutning nu er skabt stor 

usikkerhed om Kanalhavnens fremtid på Ydernæs. En usikkerhed der også tager afsæt i, 

at der kun er ca. 8 år tilbage af vores lejeperiode med Næstved Havn på Ydernæs. 

Hovedbestyrelsen er interesseret i at få skabt en rimelig tryghed ved tilsagn om fortsat 

eksistens med erstatning og genhusning i så fald at Kanalhavnen skal flyttes. 

Det er vores opfattelse, at det er lykkedes for os, at skabe forståelse for vores utryghed 

omkring Kanalhavnens fremtid. En utryghed der også har haft den konsekvens, at vores 

lyst og interesse for at udvide beddingspladsen er indstillet indtil der er skabt den 

nødvendige klarhed. 

Der blev drøftet forskellige senarier for erhvervshavnens placering og dermed også for 

mulighederne for en eventuel ny placering af Kanalhavnen. Den eneste umiddelbare 

alternative placering af Kanalhavnen blev anvist til et område syd for Inderhavnen.  

Der er forsat en del usikkerhed om erhvervshavnens endelige placering samt om de 

konkrete konsekvenser for Kanalhavnen. Men med byrådets beslutning om udflytning er 

der blevet sat en prik på ”radarskærmen” omkring Kanalhavnens fremtid som ikke lige 

forsvinder foreløbig.   
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Hovedbestyrelsen fik tilsagn om fortsat tæt dialog med Næstved Kommune og Næstved 

Havn. I første omgang vil kommunen give os svar på de tekniske muligheder for at udvide 

området omkring Inderhavnen. 

 

Drift af kran- og beddingsplads ved Kanalhavnen 

Næstved Sejlklub har siden etableringen af vores bådkran og stativsystem oplevet en stor 

interesse for at benytte disse faciliteter. Igen i år er der placeret 167 både på pladsen. 

Dette antal vurderes at være grænsen for beddingspladsens kapacitet, hvis der skal være 

et minimum af albueplads mellem bådene.  Den generelle interesse for at anvende 

pladsen medførte sidste år et tilsagn fra hovedgeneralforsamlingen om, at kunne udvide 

beddingspladsen. 

Som jeg netop har redegjort for har byrådets beslutning om udflytning af erhvervshavnen 

skabt stor usikkerhed om Kanalhavnens fremtid på Ydernæs. På samme grundlag er der 

også skabt usikkerhed om beddingspladsen. Usikkerheden betyder, at der pt. ikke er 

grundlag for en udvidelse. Vi må fortsætte aktiviteterne på de nuværende vilkår indtil der 

er skabt den nødvendige klarhed. 

For at imødekomme kranfolkenes ønsker og dermed også motivation for at udføre en 

kæmpe arbejdsindsats med at flytte rundt på vores både har hovedbestyrelsen tilpasset 

vilkårene for brugen af beddingspladsen, så det nu primært er medlemmer med 

andelspladser der har adgang til beddingspladsen. Samtidig er perioderne blevet tilpasset 

i forhold til i større udstrækning at imødekomme efterspørgsler, så vinterperioden nu er fra 

den 1/9 til 31/5. Sommerperioden er tilsvarende ændret til den 1/6 til den 31/8.       

Den stigende interesse for beddingsplads ved Kanalhavnen påvirker også belastningen 

på servicefaciliteterne i form af bl.a. stigende behov for plads til master. Det er vores 

opfattelse, at brugerne af beddingspladsen har efterkommet de ændrede regler for 

masteopbevaring så der nu er rimelige pladsforhold i masteskuret på Kanalhaven samt på 

mastereolen på beddingspladsen. Hovedbestyrelsen takker for forståelsen og for at 

efterkomme disse nye regler. 

 

I 2019 har det igen været Kjeld Nielsen, som har haft den store opgave, at være den 

hovedgeneralforsamlingsvalgte kontaktperson på Kran- og beddingspladsen. Udover af 

Kjeld er der udført et kæmpe arbejde fra alle de frivillige kranfolk, som på bedste vis 

servicerer alle brugerne til kran- og beddingspladsen. Der bliver lagt rigtig mange timer i 

dette arbejde, som altid bliver udført på en rolig og tryg måde med stor dygtighed og 

godt humør.  

 

Brolukning af Enøbroen i september 2020 

 

Som I har kunnet følge med i via dagspressen har Teknisk Udvalg i Næstved Kommune 

truffet beslutning om, at holde Enøbroen lukket i hele september måned 2020. Dette 

skyldes, at broens vejbane skal renoveres.  

 

Hovedbestyrelsen har deltaget på borgermødet og været aktiv i vores mundtlige og 

skriftlige argumentering om, at udskyde renoveringen til efter sejlsæsonen og tidligst til 

starten af oktober. På baggrund af et lille flertal i Teknisk Udvalg blev beslutningen 

fastholdt om at holde broen lukkes i september. Argumentet var at undgå en merpris i 

forhold til opvarmning og overdækning af broen. Det betyder, at der i perioden er 

spærret for al gennemsejling.  
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Udover de manglende muligheder for Inderhavnens og Kanalhavnens medlemmer om at 

kunne sejle ud i Smålandshavet i hele september måned forudser hovedbestyrelsen, at 

der i efteråret 2020 vil opstå et ændret periodisk pres på kran- og beddingspladsen. Det 

ændrede pres vil opstå, hvis eksempelvis medlemmer i Yderhavnen vælger at skulle på 

land inden brolukningen, eller hvis medlemmerne i Yderhavnen vælger indenfor den 

relativt samme korte periode, at søge mod beddingspladsen, når broen åbner i starten af 

oktober.  

 

Hovedbestyrelsen opfordrer til, at kranfolkene og bådejerne tilpasser sine respektive 

muligheder for optagning i forhold til gennemsejlingen ved Enøbroen.   

 

 

Øvrige emner og aktiviteter 

 

Der har været afholdt i alt 10 ordinære HB-møder, samt deltagelse ved diverse møder i de 

forskellige udvalg og med Næstved Kommune og Næstved Havn. 

Derudover har der været gennemført:  

 

 Hovedgeneralforsamling  

 Standersætning  

 Standernedtagning  

 Julegløgg og   

 Nytårskur  

 

Hovedbestyrelsen glæder sig over igen at kunne konstatere, at der igennem hele 

sæsonen har været en god stemning og et godt samarbejde både i hovedbestyrelsen, 

afdelinger og udvalg imellem.   

 

Aktivitetsudvalget 

 

Aktivitetsudvalget har igen i 2019 været repræsenteret ved Sven Haagensen. Sven er altid 

klar til en hjælpende hånd ved klubbens arrangementer. Stor tak til Sven for hans indsats. 

   

Derudover har der været afholdt fællestur til Heiligenhafen i Tyskland. Turen havde stor 

tilslutning. Tak til alle der støttede op omkring arrangementet.  

 

Hovedbestyrelsen har fået tilsagn fra Sven om igen i 2020 at stå for Aktivitetsudvalget. 

Hovedbestyrelsen opfordrer interesserede i at rette henvendelse til Sven i forhold til at 

biddrage med idéer og kræfter til de fremtidige arrangementer.   

 

Kapsejladsudvalget 

 

Flemming Hartvig har i 2019 været den bærende kraft i udvalget. Der er gennemført 

onsdags- og respitsejladser, Smålandshavet rundt samt klubmesterskab.   

 

Flemming har for sæson 2020 valgt at sejle kapsejlads fra Korsør havn og har derfor ikke 

mulighed for at stå for kapsejladsudvalget. I skrivende stund mangler vi en ny ankermand 

for kapsejladserne. Interesserede bedes tilkendegive det her på 

hovedgeneralforsamlingen eller senere til undertegnede.  

 

Klubben siger stor til Flemming for hans indsats. 
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Svømmeudvalget  

 

Jesper Petersen har sikret, at vandhundene har kunnet svømme i vinterhalvåret i 

Herlufsholm Svømmehal. Stor tak til Jesper for hans indsats.  

 

Jesper vil gerne afløses. I skrivende stund mangler vi en afløser for Jesper om i 2020, at stå 

for svømningen. 

 

Sejlerskolen 

 

Frank Nielsen har været tovholder på Sejlerskolen. Frank har haft god opbakning fra Jens 

Block om, at gennemføre sejlerskole fra den ene af klubbens 2 DS 37’ere.  

 

Sejlerskolen har haft en god sæson og har udklækket mange fuldbefarne sejlere.  

 

Der er lagt et kæmpe arbejde i sejlerskolen. Frank og Jens har ikke ønsket at fortsætte 

deres arbejde med Sejlerskolen.  

 

Der er kommet tilsagn fra Michael Nielsen om, at være tovholder for Sejlerskolen i 2020. 

Stor tak til Michael om, at gribe stafetten. 

 

Stor tak til Frank og Jens samt til alle instruktørerne for jeres store indsats. 

 

Jolleafdelingen 

 

Jolleafdelingen har i 2019 fortsat sin gode udvikling siden afdelingen genstartede i 2016 

helt fra bunden. Jolleafdelingen er en yderst stabil afdeling med gode støtter og med 

Kenneth Steen i spidsen. Gode kræfter i afdelingen har fortsat det store arbejde med at 

opbygge afdelingen. Jolleafdelingen har igen i 2019 på fornemmeste vis passeret målet 

for succes med minimum 25 medlemmer + bestyrelse.  

 

Det er en fornøjelse for alle i sejlklubben at se den fortsatte udvikling af det kæmpe 

arbejde, som er præsteret i Jolleafdelingen.   

 

Det særlige for alle udvalgene er, at de forskellige aktiviteter kun har kunnet ladet sig gøre 

ved hjælp af de store frivillige ressourcer, som gode klubkammerater har leveret.  

 

Årets klubkammerat 2019 

 

Medlemmerne har normineret 3 klubkammerater til at modtage prisen som Årets 

klubkammerat 2019. De nominerede er: Lis Møller, Palle Østergaard og Poul Erik Olesen. 

 

Det vil senere på hovedgeneralforsamlingen blive afsløret, hvem der får prisen. 

 

Hovedbestyrelsen takker for den store opbakning og interesse for at nominere til den 

årlige pris.  

 

Stor tak til alle som på hver sin måde har bidraget til det gode klubliv. 

 

 

Med sejlerhilsen 

 

Hovedbestyrelsen 
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Forslag 1: Ændring af § 5 i vedtægterne 
 
 

Forslag fra Hovedbestyrelsen om vedtægtsændring af § 5.  

 

Eksisterende tekst 

§ 5. KONTINGENTER 

Klubkontingent fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære 

hovedgeneralforsamling.   

Klubkontingentet opkræves af hovedkassereren umiddelbart efter generalforsamlingen 

med 3 ugers betalingsfrist.  

 

De medlemmer af klubben, der råder over en plads i et af klubbens afdelinger skal, til 

afdelingerne, betale et afdelingskontingent. Afdelingskontingentet består af:  

 Sommerpladsleje, udligningsbeløb og opsparingsbeløb. 

 Størrelsen af sommerpladslejen fastsættes på den årlige generalforsamling i den 

respektive afdeling.  

 Opsparingsbeløbet fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling. Jf.§ 8.   

 Udligningsbeløbet til drift af fællesfaciliteterne fastlægges af Hovedbestyrelsen.   

 

De medlemmer af klubben, der råder over en låneplads i en af klubbens afdelinger skal 

betale et lånepladskontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære 

hovedgeneralforsamling.  

De medlemmer af klubben, der råder over en andelsplads i et af klubbens afdelinger som 

andelshaver, men som har fritstillet sin plads, skal, ud over Klubkontingent, betale 

sommerpladsleje samt opsparingsbeløb. Sommerpladslejen refunderes i forhold til 

afdelingens udlejning af lånepladser i sæsonen. 

De medlemmer af klubben, der råder over en plads på klubbens beddingspladser i 

Inderhavnen skal betale et krangebyr og beddingspladsleje. Beløbet opkræves af 

Inderhavnens afdelingskasserer. 

Brugerne af beddingspladsen ved Kanalhavnen betaler beddingspladsleje og krangebyr. 

Beløbet opkræves af hovedkassereren.   

Størrelsen af beddingspladslejen i Inderhavnen fastlægges på Inderhavnens 

generalforsamling.  

Størrelsen af beddingspladslejen på beddingspladsen ved Kanalhavnen og krangebyret 

samt evt. øvrige ydelser for brug af kran og vinterplads fastlægges på 

hovedgeneralforsamlingen.   

Kontingenter og gebyrer til afdelinger og udvalg opkræves af disse. 

Alle kontingenter til NSK. skal med mindre andet er aftalt - betales over Betalingsservice. 
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Forslag til ny formulering 

§ 5. KONTINGENTER 

Klubkontingent fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære 

hovedgeneralforsamling.   

Klubkontingentet opkræves af hovedkassereren umiddelbart efter generalforsamlingen 

med 3 ugers betalingsfrist.  

 

Kontingentperioden for en hel sæson er fra den 1. januar til den 31. december. 

Ved indmeldelse i perioden fra den 1. august til den 31. december betales der halvt 

kontingent.  

 

Kontingent betales altid for året ud, og kan ikke tilbagebetales. 

 

De medlemmer af klubben, der råder over en plads i et af klubbens afdelinger skal, til 

afdelingerne, betale et afdelingskontingent. Afdelingskontingentet består af:  

 Sommerpladsleje, udligningsbeløb og opsparingsbeløb. 

 Størrelsen af sommerpladslejen fastsættes på den årlige generalforsamling i den 

respektive afdeling.  

 Opsparingsbeløbet fastsættes på den ordinære hovedgeneralforsamling. Jf.§ 8.   

 Udligningsbeløbet til drift af fællesfaciliteterne fastsættes af Hovedbestyrelsen.   

De medlemmer af klubben, der råder over en låneplads i en af klubbens afdelinger skal 

betale et lånepladskontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære 

hovedgeneralforsamling.  

De medlemmer af klubben, der råder over en andelsplads i et af klubbens afdelinger som 

andelshaver, men som har fritstillet sin plads, skal, ud over Klubkontingent, betale 

sommerpladsleje samt opsparingsbeløb. Sommerpladslejen refunderes i forhold til 

afdelingens udlejning af lånepladser i sæsonen. 

De medlemmer af klubben, der råder over en plads på klubbens beddingspladser i 

Inderhavnen skal betale et krangebyr og beddingspladsleje. Beløbet opkræves af 

Inderhavnens afdelingskasserer. 

Brugerne af beddingspladsen ved Kanalhavnen betaler beddingspladsleje og krangebyr. 

Beløbet opkræves af hovedkassereren.   

Størrelsen af beddingspladslejen i Inderhavnen fastlægges på Inderhavnens 

generalforsamling.  

Størrelsen af beddingspladslejen på beddingspladsen ved Kanalhavnen og krangebyret 

samt evt. øvrige ydelser for brug af kran og vinterplads fastlægges på 

hovedgeneralforsamlingen.   

Kontingenter og gebyrer til afdelinger og udvalg opkræves af disse. 

Alle kontingenter til NSK. skal med mindre andet er aftalt - betales over Betalingsservice. 
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Begrundelse for forslaget.  

 
Bl.a. ved klubbens generalforsamlinger er der behov for en klar definition af, hvorvidt et 

medlem har et gyldigt medlemskab. Forslaget understøtter formuleringen i §5 om, at 

kontingentet opkræves umiddelbart efter hovedgeneralforsamlingen 

 

Derudover er det hovedbestyrelsens opfattelse, at der er en større retfærdighed i kun at 

skulle betale halvt kontingent ved indmeldelse i de situationer, hvor halvdelen af sæsonen 

allerede er gået. 
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Forslag 2: Ændring af § 6 i vedtægterne  

 

Forslag fra hovedbestyrelsen om vedtægtsændring af § 6. 

Eksisterende tekst: 

§ 6. ANDELSPLADSER OG ANDELSBEVISER 

For at opnå råderet over en andelsplads i en af klubbens havne, skal der betales en 

andelssum, hvis størrelse fastsættes af den årlige ordinære hovedgeneralforsamling. Efter 

betaling modtager andelshaveren et personligt og nummereret andelsbevis. 

Når en andelshaver ikke længere anvender sin andelsplads meddeles dette 

hovedkassereren. Hovedkassereren vil efterfølgende forvalte en venteliste, således at 

andelene tilbagebetales i den rækkefølge medlemmerne har meddelt afgivelse af 

andelspladsen. Den der står for tur til at få tilbagebetalt sin indbetalte andelssum vil få 

denne udbetalt, når andelsbeviset er returneret og et andet medlem indbetaler en andel. 

Andelshavere kan ikke kræve tilbagebetalt andel på anden måde. Den siddende 

hovedbestyrelse skal tilstræbe, at andelen bliver tilbagebetalt inden for et år. 

Hvis en andelshaver ikke selv ønsker at benytte den tildelte plads i en periode, skal 

han/hun fritstille denne hos hovedkassereren.  

Udlejning af fritstillede andelspladser kan kun ske såfremt der ikke eksisterer salgbare 

andelspladser i en af NSK’s havne. 

Hovedbestyrelsen kan bestemme, at der for enkelte pladser med åbenbare mangler ikke 

skal betales andel.  

Forslag til ny formulering 

§ 6. ANDELSPLADSER OG ANDELSBEVISER 

For at opnå råderet over en andelsplads i en af klubbens havne skal en andelshaver være 

medlem af Næstved Sejlklub, og der skal være betalt en andelssum, hvis størrelse 

fastsættes af den årlige ordinære hovedgeneralforsamling. Efter betaling modtager 

andelshaveren et personligt og nummereret andelsbevis. 

Når en andelshaver ikke længere anvender sin andelsplads meddeles dette 

hovedkassereren. Ved en andelshavers død kan andelsbeviset overdrages til afdødes 

ægtefælle/samlever, eller til et nært familiemedlem (søskende, barn og barnebarn).  

Ved en andelshavers skilsmisse/separation fra sin ægtefælle/samlever kan andelsbeviset 

overdrages til andelshaverens ægtefælle/samlever.   

Hvis andelsbeviset således overdrages i tilfælde af andelshaverens død eller 

skilsmisse/separation, skal den nye andelshaver inden 30 dage indmelde sig og betale 

kontingent i Næstved Sejlklub. 

Hvis andelsbeviset ikke anvendes, vil hovedkassereren efterfølgende forvalte en venteliste 

således, at andelene tilbagebetales i den rækkefølge medlemmerne har meddelt 

afgivelse af andelspladsen. Den der står for tur til at få tilbagebetalt sin indbetalte 

andelssum vil få denne udbetalt, når andelsbeviset er returneret og et andet medlem 
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indbetaler en andel. Andelshavere kan ikke kræve tilbagebetalt andel på anden måde. 

Den siddende hovedbestyrelse skal tilstræbe,  

 at andelen til andelshaveren bliver tilbagebetalt inden for et år 

 ved andelshaverens død, at andelen umiddelbart bliver tilbagebetalt til 

andelshaverens bo  

Hvis en andelshaver ikke selv ønsker at benytte den tildelte plads i en periode, skal 

han/hun fritstille denne hos hovedkassereren.  

Udlejning af fritstillede andelspladser kan kun ske såfremt der ikke eksisterer salgbare 

andelspladser i en af NSK’s havne. 

Hovedbestyrelsen kan bestemme, at der for enkelte pladser med åbenbare mangler ikke 

skal betales andel.  

Begrundelse for forslaget. 

Ved HGF i januar 2019 var der en drøftelse af ægtefællers og samleveres rettigheder om 

overdragelse af andele og andelspladser. Hovedbestyrelsen har med forslaget gjort det 

muligt at imødekomme medlemmernes ønske om, at kunne overdrage andelen og 

andelspladsen.   
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Forslag 3: Mandat til hovedbestyrelsen om at kunne sælge klubbens to DS 37’ere   

 

Forslag fra Hovedbestyrelsen om mandat til salg af klubbens 2 stk. DS 37’ere. 

Der gives mandat til hovedbestyrelsen om at kunne sælge den ene eller begge af 

klubbens 2 stk. DS 37’ere. 

Begrundelse for forslaget 

De to seneste år er det kun den ene båd som er blevet anvendt. I 2020 har Michael 

Nielsen meldt sig som tovholder til Sejlerskolen.  

Der har været store problemer med at få vinterbeskyttet bådene. Bådene står ubeskyttet 

uden presenning, med den konsekvens, at skot, dørk mm. bliver nedbrudt af fugt og 

vandophobning 

Hovedbestyrelsen glæder sig over udsigten til at min. en af bådene igen i 2020 bliver aktiv, 

men vil gerne i en given situation kunne disponere således at det sikres i mod, at den ene 

eller i så fald begge både står og forfalder og på den måde mister sin værdi.  

Det understreges, at HB så vidt muligt vil prioritere muligheden for at beholde begge DS 

37’ere.  
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Forslag 4: Fældning af høje træer rundt om beddingspladsen på Ydernæs  

Forslag fra Ejvind Bodal  

Beddingspladsen på Ydernæs: Fældning af høje træer rundt om pladsen.  

Begrundelse for forslaget. 

Begrundelsen er, at bladene fra træerne ødelægger pladsen og dækbladene som 

træerne smider om foråret laver mærker i gelcoaten på bådene.  

Udsigten til at vi kan udvide pladsen eller skal flytte til en ny plads er langt ude i fremtiden, 

derfor skal træerne væk nu. 

Med venlig hilsen 

Ejvind Bodal 

Medlem 2324  
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Forslag 5: Afholdelse af Havnens dag   

 

Forslag fra Mikael Lassur 

- havnens dag - aktiviteter der kan tiltrække interesserede  

Mikael og Anitta Lassur 

Medlemsnr. 2738  

 

 

 


