
Konstituerende HB-møde kl. 19.00 den 26. januar 2017 i KH's klubhus. 

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, René Nielsen, Erik Hansen, Rasmus Miles, Søren Svarrer, Jan 

Christoffersen, Nils Johnsen, Jack Pedersen 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt  

 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 11. januar 2017, Godkendt 

 

3. Refleksion over HGF, TSN, det gik godt – der var en god stemning. Valget med egen dirigent 

fungerede fint. Jolleafdelingen var igen på banen med salg af øl og vand. 

 

4. Konstituering: 

    Næstformand, Nils Johnsen 

    Referent, Søren Svarrer 

    Kontaktpersoner til Kran- og beddingspladsen, René Nielsen - Sejlerskolen, Jack Pedersen 

Aktivitetsudvalget, Nils Johnsen - Kapsejladsudvalget, Jan Christoffersen - Svømmeudvalget, Rasmus 

Miles  

 

5. Godkendelse af forretningsorden. Se link til den der var gældende i 2016 

http://www.naestved-

sejlklub.dk/images/nsk_dir/Hovedbestyrelsen/Regler/20160128_forretningsorden_for_NSKs_hovedbestyr

else.pdf Godkendt, datoen rettes op , 

 

6. Fordeling af tovholdere/ansvarlige til kendte opgaver: 

    - Vilkår på Ydernæs, Torben Søndergaard Nielsen 

    - Tilretning af vedtægter efter HGF, Torben Søndergaard Nielsen 

    - Parkeringsforhold i Karrebæksminde, Torben Søndergaard Nielsen 

    - Udvikling af sponsorkoncept, samt indhentning af sponsorater, Kenneth Steen er klar til at finde 

sponsorater – men for at der ikke skal komme flere henvendelser fra NSK, bør der gøres opmærksom på 

hvilken afdeling der søger (Jolleafdelingen eller Sejlerskolen eks.) Jack Pedersen påtager sig opgaven at 

koordinere det. 

    - Markedsføring, Rasmus Miles 

    - Klubfest, René Nielsen i samarbejde med Svend Haagensen fra aktivitetsudvalget – Det besluttes, at 

det beløb som kommer fra ophævelsen af foreningen Søsport, bliver lagt oven i det budgetterede beløb 

til sommerfesten. 

    - Færdiggørelse af mastereol, René Nielsen  

    - Hjemmeside (kursus i brug af siden), Jan Christoffersen  

 

7. Fastlæggelse af div. mødedatoer, standersætning, klubfest, fælles bestyrelsesmøde(r), 

standernedtagning, julegløgg, nytårskur, HGF 2018, HB-møder d. 21/2 – 28/3 – 25/4 – 30/5 – 29/8 – 

3/10 – 6/11 – 5/12 - 9/1 - 2018, HGF mandag d. 22/1-2018, Standersætning 9/4-2017 kl. 14.00 i 

Inderhavnen, Standernedtagning 29/10-2017 kl. 14.00 i Kanalhavnen, Sommerfest 25/8-2017 i 

Kanalhavnen, Fælles bestyrelsesmøde 14/3-2017 Kanalhaven, Juleglögg 3/12-2017 kl. 14.00 i 

Kanalhavnen, Nytårskur 7/1-2018 kl. 14.00 i Inderhavnen. 

 

8. Evt., Nils Johnsen opfordrer igen til, at de forskellige afdelinger koordinerer at få trukket pæle op og 

rammet nye pæle, da det bliver billigere. Jack Pedersen opfordre til at der kommer et opslag på 

hjemmesiden ang. de ændrede regler omkring brug af strøm på vinterpladsen, da der fra fleres side 

forstås at man slet ikke må have strøm til båden – dette kan dog stadig lade sig gøre, det kræver at man 

montere en bi-måler som registrere dit forbrug. Der opfordres til, at de som ikke overholder reglerne får 

en skrivelse fra HB, hvor de endnu en gang bliver gjort opmærksomme på klubbens regler. Jan 

Christoffersen nævner at reglen med de 30% ekstra, som det koster for ikke andelshavere, skal den 

beholdes? Hvad er argumentet for denne regel? Erik Hansen argumenterer med, at det skyldes at kran 

og beddingspladsen er finansieret af andelshaverne.  

Referent: Søren Svarrer 
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