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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: 

 

Forslag om at ændre klubbens vedtægter med en udvidelse omhandlende 

ansvarsforsikring  

  

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.  

 

9) Valg af 2 suppleanter for de fire generalforsamlingsvalgte  

                   bestyrelsesmedlemmer. 

 Torben Johansen og Kim Svare genopstiller. 
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10) Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant  

 Lis Møller genopstiller og Michael Nielsen opstiller som revisorer. 

  

Mangler kandidat som revisorsuppleant. 

  

11) Valg af diverse udvalgs kontaktpersoner til hovedbestyrelsen 

o Aktivitetsudvalget – Jack Pedersen opstiller. 

o Kapsejladsudvalget – Peter Frederiksen genopstiller.  

o Svømmeudvalget – Flemming Hartvig genopstiller. 

o Kran- og beddingspladsudvalget – Kjeld Leo Nielsen genopstiller. 

o Sejlerskole –  Michael Nielsen genopstiller 

 

12) Eventuelt 
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Hovedbestyrelsens beretning for sæson 2020 
 

Hovedbestyrelsen har i 2020 bestået af:  

 

 Formand Torben Søndergaard Nielsen 

 Hovedkasserer Erik Hansen 

 Næstformand Nils Johnsen 

 Referent Søren Svarrer   

 Fra Inderhavnen Jan Christoffersen  

 Fra Yderhavnen Frank Nielsen 

 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: 

 Coronahåndtering  

 Fokus på medlemsantallet 

 Sag med Næstved Havn og Næstved Kommune om Ydernæs 

 Drift af kran og beddingsplads ved Kanalhavnen 

 Brolukning af Enøbroen 

 

Coronahåndtering 

2020 har været præget af de landsdækkende restriktioner i forhold til Covid-19. 

I gennem hele året har vi løbende fuldt med i myndighedernes og Dansk Sejlunions 

anbefalinger og restriktioner. Specielt i foråret og i efteråret/vinteren 2020 var vi 

underlagt forbud mod at bruge vores klubhuse. Derudover har vi været underlagt 

forskellige versioner af forsamlingsforbud, hvilket betød at vi måtte aflyse alle vores 

traditionsrige sociale arrangementer som standersætning og –nedtagning, julegløgg og 

nytårskur. Samtidig med at vi har respekt for dem som har været ramt af sygdom og 

følger af covid-19 tillader vi os at være glade og tilfredse med at sæsonen i store hele 

har forløbet på en måde så vi alligevel kunne sejle og være sammen på afstand. 

Hovedbestyrelsen takker for den store og generelle forståelse som alle medlemmer har 

udvist så vi kunne efterleve de restriktioner som vi har været underlagt. 

 

Fokus på medlemsantallet 

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

– er det de seneste år gået fremad. I 2020 er interessen for sejlport i Danmark 

nærmest eksploderet. I NSK har vi i 2020 for første gang i mange år kunne melde alt 

udsolgt af vores andelspladser i alle tre havne.    

Branchen mener at den store aktuelle interesse primært skyldes coronasituationen, 

hvor mange er blevet tilskyndet til at investere i en lystbåd i stedet for 

udenlandsrejser.  
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NSK har i 2020 haft en tilgang på 17 medlemmer.  

 

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 vi også efter 

coronasituationen kan fastholde alle medlemmer.  

 

Hovedbestyrelsen opfordrer alle medlemmer til fortsat 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: 

2020      460 medlemmer 

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 

NSK har i snart 7 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 siden 2019 været præget af byrådets beslutning om, at flytte 

erhvervshavnen fra indre Næstved Havn til en pt. uafklaret placering udenfor 

Svingbroen.  

Hovedbestyrelsen har siden holdt en del møder med Borgmester Carsten Rasmussen, 

Klaus E. Jakobsen, samt havneformand Kristian Skov-Andersen. Derudover har 

hovedbestyrelsen løbende haft indlæg i dagspressen, TV2 Øst og direkte mail til alle 

byrådsmedlemmer. Formålet med dette har været at fastholde opmærksomheden på, 

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. 7 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. 
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Der er drøftet forskellige senarier for erhvervshavnens placering og dermed også for 

mulighederne for en eventuel ny placering af Kanalhavnen. Et omdrejningspunkt i 

debatten er, at der i hovedbestyrelsens optik mangler fysiske arealer, som kan erstatte 

de aktiver og rammer for aktiviteter der i dag er på Ydernæs. Hovedbestyrelsen har 

kæmpet for at byrådet skal finde en løsning for alt det NSK har på Ydernæs – inden 

der træffes beslutning om erhvervshavnens fremtid.  

I skrivende stund har byrådet udsat beslutningen om erhvervshavnenes fremtid til 

den 15. marts 2021.  

Uanset udfaldet bliver det spændende at se beslutningen.  

 

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.  Hovedbestyrelsen har 

tidligere fået tilsagn fra hovedgeneralforsamlingen om, at kunne udvide 

beddingspladsen. Dette arbejde er sat i bero på grund af usikkerheden om vores 

fortsatte placering på Ydernæs. Vi må fortsætte aktiviteterne på de nuværende vilkår, 

indtil der er skabt den nødvendige klarhed. 

Den store interesse for beddingsplads ved Kanalhavnen påvirker også belastningen på 

servicefaciliteterne. Hovedbestyrelsen opfordrer fortsat til, at alle medlemmer fortsat 

efterkommet reglerne for masteopbevaring, så der er rimelige pladsforhold i 

masteskuret på Kanalhavnen samt på mastereolen på beddingspladsen. 

Hovedbestyrelsen takker for forståelsen og for at efterkomme disse regler. 

 

I 2020 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 

 

Enøbroen var lukket i hele september måned 2020. Dette skyldes, at broens vejbane 

skulle renoveres.  

 

Inden brolukningen argumenterede hovedbestyrelsen forgæves overfor Næstved 

Kommune om, at udsætte brolukningen til efter sejlsæsonen. Brolukningen betød at 

medlemmerne i Inderhavnen og Kanalhavnen ikke kunne passerer Enøbroen i 

september. Mange benyttede muligheden for at komme tidligere på bedding eller 

opholde sig i bådene. Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at de fleste fik tilpasset sig 

disse vilkår og alligevel fik en rimelig afslutning på sæson 2020.  

 

 

 



8 
 

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.  

 

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 

 

På grund af coronarestriktionerne har der ikke kunne afholdes aktiviteter. 

  

Kapsejladsudvalget 

 

Heldigvis slog Corona ikke al sejlads i stykker i 2020. Det startede godt nok skidt, 

men efter at have gennemlevet mange forskellige regler og restriktioner kom vi i gang 

med sejladserne i løbet af Juni, vi udvidede endda med en enkelt sejlads i Juli måned 

Desværre måtte vi aflyse Smålandshavet rundt grundet Corona. 

Vi fik sejlet 11 sejladser og nåede op på 22 tilmeldte både heraf 3 flagsejlere.  De fleste 

sejladser blev afviklet i let til frisk vind, så på den måde var det en rigtig god sæson. 

De sidste sejladser blev ramt af brolukningen med deraf følgende færre deltagere. 

Vores politikkere kunne ikke vente med at komme i gang med brorenoveringen, så en 

del sejlere fik forkortet sæsonen med 4 uger. Man kunne vel have ventet til oktober.   

Klubmesterskabet blev også gennemført, der var desværre meget lidt vind og vi lærte 

en del om kommunikation, da vi i sidste sejlads lagde banen om. Vi lærte også, at det 

er en god ide at booke Karantænehuset til skippermødet. Efter sejladserne var der fest 

og præmier i Skipperstuen med medbragt mad og godt humør. 

Jeg vil gerne sige tak til Flemming og Claus for at håndtere kapsejladsmærkerne - 

uden dem ingen sejlads. 

Også tak til alle deltagerne uden jer ingen sejlads og hygge i Skipperstuen efter 

sejladserne 

Nu håber vi på et 2021, hvor vi kan komme i gang uden restriktioner, jeg glæder mig 

til at se alle igen og håber på at endnu flere vil deltage, det er jo bare for sjov og hygge. 

På falderebet et par ønsker: 

 Nyt dommerhus på molen 

 En VHF så vi kan kommunikere og evt lave nedtælling til starten  

 Samarbejde med de andre klubber i området, så vi kan se flere til 

Smålandshavet Rundt 
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På Kapsejladsudvalgets vegne  

/peter 

Klubben siger stor til Peter Frederiksen for hans indsats. 

 

Svømmeudvalget  

 

Flemming Hartvig har sikret, at vandhundene har kunnet svømme i vinterhalvåret i 

Herlufsholm Svømmehal inden corona-restriktionerne satte en stopper for det. 

 

Stor tak til Flemming for hans indsats.  

 

Sejlerskolen 

 

Michael Nielsen har været tovholder på Sejlerskolen.  

 

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

 

Der er lagt et kæmpe arbejde i sejlerskolen.  

 

Stor tak til Michael samt til alle instruktørerne for jeres store indsats. 

 

Jolleafdelingen 

 

Jolleafdelingen har i 2020 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. Afdelingen har i 2020 haft 40 medlemmer.  

 

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 2020 

 

Der er 3 nomineringer til årets klubkammerat 

 

De nominerede er: Ejvind Bodal, Kjeld Nielsen og Leif Petersen.   

 

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

 

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

 

 

Med sejlerhilsen 

 

Hovedbestyrelsen 

 



10 
 

Forslag  
 

Hovedbestyrelsens forslag til hovedgeneralforsamlingen om vedtægtsændring 
 

Det foreslås at tilføje følgende til klubbens vedtægter 

§4.1 Medlemmer af NSK er forpligtiget til som minimum at have ansvarsforsikret den 

eller de fartøjer som opbevares eller anvendes på klubbens arealer/havne. Dokumentation 

for dette skal kunne forvises på forlangende. 

 

Motivationen for forslaget er, at sende et tydeligt signal via vores vedtægter om det 

hensigtsmæssige i at have ansvarsforsikret sin båd. 

 


