
 

Dagsorden til HB-møde den 21. februar 2017 i Kanalhavnens klubhus 

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Jan Christoffersen, Søren Svarrer, Nils Johnsen,   

Jack Pedersen, Rasmus Miles 

Afbud: René Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra HB-møde den 24. januar 2017, Godkendt 

3. Orientering fra formanden, TSN, har sendt en mail rundt ang. sydstævnekredsen som har et tema 

om udvikling af sejlklubben, Torben, Stig og Rasmus har tilmeldt sig dette arrangement. Der 

afholdes generalforsamling i FLID, TSN opfordre til at man kan møde op, ligeledes afholdes der 

generalforsamling i Dansk Sejlunion. FLID har fremsendt en mulighed for at blive highlightet på 

deres stand på bådmessen, samtidig en opfordring til havnene om, at data omkring havnene bliver 

opdateret. TSN oplyser, at der er lavet en forsøgsordning hvor svingbroen åbner for lystsejlere, med 

start i 2017 – men Næstved havn afvist at få lystbåde til at ligge ved promenadekajen, så der har 

været en del avisoverskrifter om emnet. Det er kedeligt for lystsejlerne, men NSK har ikke mulighed 

for at påvirke denne beslutning.  

4. Orientering fra hovedkassereren, EH, der er blevet sendt opkrævninger ud på klubkontingenter med 

opkrævning d. 6/3-2017 en stor del bliver opkrævet via PBS – men der er stadig nogle som ikke 

bliver opkrævet via PBS, i den forbindelse har EH fremsendt en reminder på mail om betalingen. 

Ang. liste på ledige andels pladser er der 52 på venteliste, hvilket EH mener giver en ventetid på ca. 

2 år. Der er enkelte nye medlemmer på vej, men ikke nok. Vi må forsøge at markedsføre os, så der 

kan komme flere medlemmer. Afdelingskontingent fra Inderhavnen og Yderhavnen vil blive 

opkrævet via HB PBS aftale, for at gøre det nemmere for dem som er tilmeldt PBS. Kanalhavnen er 

også blevet tilbudt denne trækningsform, men har i år valgt at gøre det på normal måde. 

5. Henvendelse fra kranførende (Kjeld) om indkøb af kedeldragter og sikkerhedssko, TSN, Kjeld har 

modtaget et tilbud, hvor de kan få en kedeldragt med påtrykt logo. HB mener at det er en god idé, 

men HB’ reaktion/svar er, at der først forsøges med et sponsorat via Profilbutikken, så kan prisen 

måske handles ned – JP tager kontakt til Profilbutikken og Kjeld. Det bliver betalt via krankassen. 

6. Orientering fra afdelinger og udvalg 

a. Inderhavnen, JC –Der er afholdt 2 møder – Karantænehuset har fået nyt trægulv, vægge og 

lofter er blevet malet. Der er møde igen om en månedstid. 

b. Kanalhavnen, René er ikke til stede 

c. Yderhavnen, JP – Der skal afholdes et møde hvor et af punkterne er om Næstved havn og 

leje kontrakt. Der er taget kontakt til Næstved Havn, og Jesper vil lave en ny aftale. 

Yderhavnen skal sikre at TSN er med når der forhandles med Næstved Havn bl.a. om hvem 

der ejer hvad. Der er ikke strøm på den lange bro, grundet skade fra højvandet. Prisen på 

nye standere og renovering koster ca. 56.000 kr. – men det skal laves. Der bliver udarbejdet 

en arbejdsplan ang. nyt klubhus, så der er en plan når økonomien bliver til det. 

d. Jolleafdelingen, RM, der har været afholdt møde d. 9 feb. – Der bliver bygget en ny flydebro 

– der er indkøbt materialer (ca. 46.000 kr.) og dertil kommer ca. 15.000 kr. til div. 

materialer. Der er ønske om at opsætte et el-spil ved beddingspladsen for at lette optagning 

af joller. Der er taget kontakt til div. entreprenører ang. et tilbud for udbedring af eks. 



Bedding. Der er indkøbt joller 6 Feva, 1 Terra og 9 komplette windsurfere (samlet pris 

150.000 kr.). Der er solgt en stor Gummibåd (pris 10.000 kr.) og den anden er til salg på 

DBA til 60.000 kr. JA har modtaget 30.000 kr. fra Næstved Kommune, for at holde aktive 

feriedage i sommerferien. Ydermere er J.A. blevet opfordret af Næstved Kommune, at søge 

yderlige 20.000kr til Windsurf grej. 

Der er modtaget nye redningsveste fra Trygfonden. Ang. salget af Gummibåden, har der 

været en mailkorrespondance med Lars Fischer og Peter Frederiksen, hvor der stilles 

spørgsmål bl.a. til salgsprisen. Men Kenneth Steen mener at prisen var reel. Peter 

Frederiksen har rejst spørgsmål omkring måden hvorpå salget er foregået, og om hvor vidt 

at der skulle have været annonceret i klubben først. HB mener at salget er foregået korrekt 

og har tillid til Kenneth Steens prisfastsættelse af Gummibåden. TSN har bedt Kenneth 

Steen om at udarbejde et udkast til et svar til Lars Fischer og Peter Frederiksen. HB 

godkender formuleringen i svaret. TSN og Kenneth aftaler efterfølgende, hvem der skal 

fremsende svaret.    

e. Kran- og beddingspladsudvalg (Rene), TSN spørg til elforbruget – EH oplyser at elforbruget 

er faldet. Der er flere brugere der har fået monteret Bi-målere, så den del af forbruget bliver 

kontrolleret. Det aftales, at vi til næste sæson nærmere skal overveje, hvordan vi 

administrerer strømproblemstillingen. Det overvejes om der skal udarbejdes en synlig 

markering der påsættes elstikket som så tilkendegive, at den pågældende bådejer har 

indgået en aftale om bi-måler med hovedkassereren.  

f. Sejlerskolen (Jack), Intet nyt 

g. Svømmeudvalg (Rasmus), Intet nyt 

h. Kapsejladsudvalg (Jan), Der er kommet ny kapsejladskalender og tilmeldingsmulighed. RM 

efterspørg banekort – hvor findes de, burde de ikke ligge på vores hjemmeside. Jan tager 

spørgsmålet med til Flemming Hartvig. 

7. Status på - og behandling af igangværende sager 

a. Vilkår på Ydernæs (Torben), TSN oplyser, at det er aftalt at Næstved Havn har ”bolden” 

mhp. at invitere NSK til en forhandling om ny lejeaftale, samt genoptage drøftelsen omkring 

ændring af lokalplanen på Ydernæs. 

b. Tilretning af vedtægter (Torben), TSN – alle vedtægtsændringer fra de forskellige 

generalforsamlinger er nu blevet skrevet ind således, at alle vedtægter og ordensregler nu 

er ajourført på hjemmesiden. 

c. Parkeringsforhold i Karrebæksminde (Torben), TSN har deltaget i nr. 2 møde sammen med 

Karsten Thomassen, i arbejdsgruppen via erhvervsforeningen i Karrebæksminde. Et flertal i 

arbejdsgruppen har accepteret at der betales for parkering – såfremt indtægten fra 

parkeringen anvendes lokalt i Karrebæksminde. Medlemmer fra Yderhavnen vil få udleveret 

parkeringstilladelser til placering i bilruden således at de kan parkere frit på Stejlepladsen.  

Ift. Inderhavnens udfordring, gives der mulighed for at leje parkeringsarealet mellem 

Karantænehuset og Skipperstuen således at parkeringen kan reguleres via skiltning.   

Prisen for at leje parkeringsarealet ved Inderhavnen er til forhandling.  

d. Udvikling af sponsorkoncept, samt indhentning af sponsorater (Jack), JP efterspørg hvad 

prisen skal være for at få mærker på Match racerne. – HB mener at JP får mandat til selv at 

prissætte sponsorpladserne.  

e. Markedsføring (Rasmus), RM – Spørg til hvor og hvordan NSK tidligere har markedsført sig, 

TSN oplyser at der bl.a. har været annoncer i Bådnyt, samt afholdt Åbent hus arrangement 

som blev beskrevet i avisen. RM, hvad er formålet med markedsføringen - nye sejlere eller 

gæstesejlere? HB mener det primært må være nye sejlere der er målet. JP mener, at vi skal 



markedsføre de 3 havne og vores faciliteter, samt at prisen er særdeles rimelig (billig). RM 

har undersøgt forskellige ”Socialmedia” så som Twitter, Facebook etc. RM opfordre til at 

NSK opretter en Facebook side, hvor der bliver reklameret for sejlklubben, havne osv. Det 

blev besluttet, at RM påtager sig opgaven som administrator for en sådan side for NSK. RM 

vil gå i gang med opgaven. RM skal koordinere formuleringerne af brødteksten med TSN.   

f. Klubfest den 25/8 (Rene), Ikke til stede 

g. Færdiggørelse af masteskur (Rene), ikke til stede 

h. Kursus i hjemmesiden (Jan), Der blev besluttet at der den  6/3 2017 afholdes undervisning i 

hjemmesiden for alle bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner i div. udvalg. Alle udvalg 

skal informeres om datoen. Alle kontaktpersoner tager kontakt til udvalgene. JC oplyser 

Jesper at det bliver d. 6/3.  

EH og TSN har afholdt møde med Steen Smith ang. nogle regninger som der er blevet 

modtaget som lige skulle afstemmes, desuden blev der snakket om hvordan servicen bliver 

fremover, hvad er med i prisen osv. (ved f.eks. Virusangreb osv.). Et af resultaterne fra 

mødet er, at vi har fået en indsigt i, at hjemmesiden er sikkerhedsmæssig ajour og at det 

anvendte software stadig er rimelig tidssvarende. 

i. Fælles bestyrelsesmøde den 14/3 2017 (Rene), ikke til stede    

j. Standersætning den 29/4 i IH (Jan), JC, opgave TSN ligger annonce på hjemmesiden. 

8. Næste HB-møde den 28/3 2017 

9. Evt., TSN mener at vi godt kan udvide tiltaget omkring ”årets klubkammerat” sådan, at der bliver 

hængt et billede op i klubhusene i havnene. RM påtager sig opgaven at lave et fint billede. JP 

nævner at Bisserup siger der er en aftale med NSK, at der kan ligges frit til kl. 17.00, er det en aftale 

som vi skal føre videre? Der snakkes rundt om bordet omkring de eksisterende aftaler, om hvor vidt 

de skal føres videre? Der bliver enighed om at de forsætter i deres oprindelige form. Der skal laves 

et nyhedsopslag hvor NSK medlemmer bliver gjort opmærksom på at der disse aftaler. JP spørger til 

hvordan vilkårene er for lån af skipperstuen – JC oplyser at ét krav er, at man som medlem selv skal 

deltage i festen.  

JC spørg til status på skiltet på molen i yderhavnen, JP status er, at skiltet bliver sat op når 

issikringen bliver taget op. 

 

Referent Søren Svarrer 

 


