
 

 

HB-møde afholdt som telefonmøde d. 22 marts 2020 kl. 19.00 

Deltagere: Torben Søndergaard Nielsen, Erik Hansen, Nils Johnsen, Jan Christoffersen, Jesper Johansen, 
Kenneth Steen, Kim Svare, Søren Svarrer 

Afbud: Frank Nielsen, René Nielsen 

Kort velkomst ved TSN, han starter med at fortælle at Jesper har været ramt af Corona virus men er 
kommet oven på igen. 

Grunden til dette møde er, at der er opstået en masse spørgsmål i forbindelse med sejlklubben og 
håndtering af Covid19.  

Aflåsning samt skiltning, og opfølgning – TSN, I forbindelse med de anvisninger der har været 
fra vores regering, har der været et spørgsmål ang. hvordan vi som sejlklub skal håndtere toiletter, 
klubhuse og lign. – NSK er af Dansk Sejlunion (DS) blevet opfordret til at holde klubhuse lukket. DS 
oplyser at Sundhedsstyrelsen ligeledes opfordrer til, at toiletter også holdes lukket med mindre man kan 
rengøre dem effektivt efter hvert besøg.  

Hovedbestyrelsen har udsendt en mail til samtlige medlemmer i klubben med ovennævnte oplysninger.  
Langt de fleste medlemmer har udvist forståelse for klubbens tiltag. Det besluttes, at de enkelte 
afdelinger selv sikrer, at der bliver låst af og skiltet på dørene. 

TSN kontakter kranfolkene og Kanalhavnen mhp. opfølgning på effektiv aflåsning og for at finde en 
løsning på opbevaring/adgang til kranfolkenes arbejdstøj mm. der pt. opbevares i kanalhavnens klubhus.  

Ift. behovet for håndvask henvises der til vand på broer og beddingspladser.   

Inderhavnen har allerede låst af – både toiletter og klubhuse, udlejningerne er også aflyst og udsat. 
Yderhavnen er låst med klubnøgle, og der er sat skilte op. Jolleafdelingen har pt. ikke nogle medlemmer, 
så de har ikke nogle problemer lige nu. Der går en lille gruppe og sætter i stand, de har ikke behov for 
toiletter. 

Ansvar, hvad er NSK’s ansvar. TSN, har modtaget et spørgsmål om hvad klubben har som ansvar 
ift. at officielle corona-retningslinjer overholdes.  Der er i HB enighed om, at føle sig ansvarlig for ikke at 
invitere til fællesarrangementer, samt at følge de officielle anbefaleringer for foreningsaktiviteter. 
Derudover er det op til det enkelte medlem selv at tage de nødvendige tiltag til at overholde de officielle 
udmeldinger om adfærd og færdsel i det offentlige rum ift.den aktuelle corona-situation. 

Aflysning af standersætning – TSN, standeren bliver sat – men der bliver ingen samling i den 
forbindelse. Men TSN mener vi på passende vis kan fejre det når vi igen kan bruge vores faciliteter. 

Håndtering af sejlerskole, EH har hørt at den ene båd er ved at blive gjort klar, men der går stadig 
lidt tid inden de går i gang. Kim mener godt at vi kan ”fortsætte” med at gøre båden klar, så den er i 
vandet og klar til at tage i brug når vi igen kan samles. TSN tager kontakt til Michael om at den egentlige 
sejlerskole først kan starte når vi igen kan være sammen uden de nuværende restriktioner. 

Håndtering af kapsejlads, TSN mener måske godt at kapsejladsen kan afvikles, så man lader det 
være op til den enkelte båd, om de vil deltage. Den normale præmieuddeling og sociale sammenkomst 
efter en kapsejlads må i så fald springes over. JC mener at vi skal skrive ud til deltagerne at de kan 
deltage i kapsejlads, så længe de efterlever de anvisninger der er i forhold til Covid19. TSN tager kontakt 
til Peter Fredriksen 

Forlængelse af vinterperiode på vinterpladsen, Nils har forslået at vinterperioden bliver 
forlænget, hvis der skulle stå nogle både der er ”fanget”. Det forslås at vi venter og ser tiden an, da det 
først er d. 1/6 at der er skæringsdag. (det bliver endelig besluttet på HB-mødet i maj). JC har et 
spørgsmål ang. klargøring af broerne i næste weekend, hvordan skal det håndteres. Yderhavnen har 
aflyst deres fællesarbejdsdage, for at kunne efterleve kravet om de 2 meter. JC mener ikke at de kan 
aflyse. EH mener ikke at der kommer så mange på havnene så længe at toiletter og klubhuse er aflåste. 



 

 

Det besluttes at det er op til den enkelte afdeling selv at vurdere om det er forsvarligt at gennemføre de 
planlagte klargøringsaktiviteter.  

Kommende HB-møder, Det næste møde 31 maj aflyses, vi fastholder mødet d. 28 april som pt. 
forventes at blive afhold som et telefonmøde. 

Håndtering af udenlandske sejlere/campere – landets grænser er lukkede, Nils oplyser at 
erhvervsfartøjer har landgangsforbud, men vi har som klub ikke bemyndigelse til at agere som politi. 
Broen afventer svar fra Næstved Havn.  

Det besluttes, at såfremt der måtte komme besøg af udenlandske gæster, vil vi tage pænt imod dem på 
normal vis. 

Spørgsmål ang. bådpladsleje, EH – for yderhavnens vedkommende er EH blevet mødt med et 
spørgsmål til hvordan vi forholder os i forhold til de trængte økonomier som kan/er en følge af denne 
krise. Det aftales, at alle skal betale de relevante kontingenter. HB giver de respektive afdelingskasserer 
mulighed for selv at indgå særlige betalingsaftaler for afdrag.  

Evt. Intet 

 

Referent Søren Svarrer 


