
 

Referat fra HB-møde den 30. maj 2017 kl. 19.00 i Kanalhavnens klubhus 

Til stede: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, René Nielsen, Jack Pedersen, Søren Svarrer 

Afbud: Jan Christoffersen, Nils Johnsen, Rasmus Miles 

Fra Dansk Sejlunion: Henrik Tang 

 

1. Godkendelse af dagsorden, Godkendt  

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

3. Besøg fra DS om støtte til at arbejde strategisk ift. NSK’s fremtid, TSN giver en kort beskrivelse om 

hvordan vores klub er bygget op omkring andelsindehavere, og at der har været et faldende antal 

medlemmer i klubben. Det har medført at der er opstået en lang venteliste på andelsindehavere 

som ønsker at sælge deres andele. Det har umiddelbart ikke været et stort problem for NSK, da 

vores økonomi ser fin ud. NSK har forsøgt at gøre nogle tiltag for at undgå at medlemstallet falder 

yderligere – der har bl.a. været afholdt åbent hus, men dette har ikke givet den positive effekt som 

var ønsket. Der er tiltag i gang om fælles åbent hus med ”Fjorden Rundt” i et samarbejde med de 

øvrige lokale vand-klubber. Henrik Tang foreslår at man evt. indgår i projekt ”Vild med vand” – da 

dette kan give positiv omtale om NSK. Henrik mener bestemt at et samarbejde med de forskellige 

klubber i kanalen, omkring interessen for vand, vil kunne give en positiv effekt. Henrik forslår også, 

at man kunne fokusere lidt mere på delebåd, da der måske sidder en ældre sejler som ikke længere 

magter ”den fulde pakke” og så vil en delebådsordning være en oplagt mulighed. Henrik mener 

også at åbent hus stadig er en oplagt mulighed for at skabe interesse for sejlsporten. Der bliver 

snakket om hvordan ventelisten på afvikling af andelspladser måske har en negativ effekt på 

interessen for at købe en andelsplads – Henrik foreslår at man måske skal forsøge at arbejde hen 

mod at få nedbragt ventelisten ved at klubben køber andelsindehaverne ud. RN mener ikke at det er 

økonomien der er skyld i det faldende medlemstal, men mere at det er holdningen hos ”de unge” 

som er skyld i det. Henrik foreslår NSK at man laver en form for frivilighedsteam hvor man kan 

melde ind med noget arbejde man kan tænke sig at lave. Henrik mener også at der kunne være 

noget positivt ved at oprette en form for mentorordning, så man kan se hvem man skal gå til, hvis 

man skal bruge noget hjælp/støtte til en opgave – det kunne være at sætte mast på, hjælp til motor 

osv. – det er vigtigt, at man føler man er medlem af ”Klubben” og ikke af f.eks. kun er medlem af 

kanalhavnen eller yderhavnen. Henrik forslår at han kommer igen til efteråret, hvor der afholdes et 

fælles møde, hvor f.eks. udvalgene også deltager, så man får bredden med.  

4. Orientering fra formanden, herunder opfølgning på konkrete markedsføringstiltag jf. referat fra HB-

møde den 24. april 2017, EH mener godt at det kan betale sig at markedsføre sejlerskolen mere – 

EH har tænkt på at lave en oversigt over hvor klubbens nuværende medlemmer kommer fra. JP 

mener at synligheden er vigtig – vi skal ikke kun markedsføre i de kredse vi selv kommer i. En 

mulighed kunne være at opsætte en folder ved vores broer i Karrebæksminde, så folk der går tur på 

broen kan læse om klubben, og se hvor de kan finde oplysninger osv.  

 

Som opsamling på pkt. 3 og 4 besluttes det, at vi i efteråret 2017 – sammen med DS - sætter fokus 

på de nævnte muligheder med henblik på at være konkrete og komme tilstrækkelig tidligt i gang ift. 

sæson 2018. 

 



5. Orientering fra hovedkassereren, EH – har sendt opkrævninger ud til medlemmerne i sejlerskolen. 

Ventelisten er d.d. på 47 medlemmer. – Der er solgt 13 andelspladser til dato, til sammenligning var 

der sidste år solgt 14 stk. – der er stadig ikke kommet penge fra Søsport, TSN rykker for beløbet. EH 

spørger til hvordan man håndterer reglerne omkring opsigelsen på andelsbeviserne. EH der mangler 

stadig ca. 20 nye medlemmer før vi når det budgetterede.  

6. Drøftelse og godkendelse af oplæg fra Boatflex vedr. bl.a. kontaktperson i HB til Boatflex, TSN 

informere omkring et oplæg som Boatflex har fremsendt, hvor vi som klub skal deltage i nogle 

opgaver, bl.a. skal der markedsføres i div. medier – den opgave tager TSN 

7. Deltagelse i møde den 26. juni 2017 kl. 16.00 med NH. Mødested KH’s klubhus, TSN – NSK har som 

største prioritet at få forlænget den eksisterende lejekontrakt. Der er kommet nogle oplæg fra NH 

hvor de bl.a. ønsker at opdele lejekontrakten i flere underkontrakter – TSN deltager i mødet 

sammen med EH, RN og Kenneth Steen (mødes kl. 15.00). EH skal undersøge hvad en realistisk 

lejepris vil være fremadrettet.  

8. Næste HB-møde den 29. august 2017 

9. Evt., Ang. sommerfest, så er der styr på de grundlæggende ting der skal bruges til vores sommerfest 

såsom telt, mad og div. 

 

Referent Søren Svarrer 


