
 

 

Ordinær generalforsamling i NSK jolleafdeling 

 
Deltagere: Kenneth Steen, Torben Søndergaard (NSK), Jesper Johansen, John 

Christophersen, Jens Bloch, Flemming Risager, Jacob Sønderby, Nic Ejsted, 
Carsten Olsen 

 

Fraværende: Gustav Risager (Klitmøller) 
 

Torsdag den 19. november 2020 kl. 19:00 – 21:00 i Jolleafdelingens klubhus, Kanalvej 81, 4700 
Næstved 
   
Dagsorden for generalforsamling: 

  
1) Valg af dirigent 

2) Valg af referent 
3) Jolleafdelingens bestyrelses beretning, Kenneth Steen 

4) Fremlæggelse af regnskab, Kenneth Steen 
5) Indkomne forslag 

6) Fremlæggelse af budget (budgettet skal efterfølgende endeligt godkendes på 
NSK’s hovedgeneralforsamling), Kenneth Steen 

7) Valg af formand, Kenneth Steen genopstiller. 

8) Valg af kasserer, Gustav Risager genopstiller. 
9) Valg af jolleafdelingens bestyrelsesmedlemmer (1-3 medlemmer).  

10) Valg af suppleant(er) (1-2 suppleanter). 
11) Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen (skal vælges blandt de på pkt. 7-9 

valgte bestyrelsesmedlemmer). 
12) Eventuelt. 

 
Referat: 

1) Torben Søndergaard vælges til dirigent, og konstaterer rettidig indkaldelse 

2) Carsten Olsen vælges til referent. 
3) 2020 er den 5. sæson m. nuværende bestyrelse og setup. Det har været en 

sæson med ændrede forhold pga. COVID-19. Det er den 1. sæson med lønnede 
trænere (Freja og August), det har givet stabilitet i træningen. Jolleklubben har i 

2020 haft 41 betalende medlemmer. Heraf er 12 indmeldt efter sommerferie. Det 
giver effektivt 35 medlemmer over sæsonen (Break-even er ved 25 medlemmer). 

Der er indkøbt nye sejl til Feva jollerne. Der er indkøbt en Crescent jolle mere og 
den er blevet repareret og gjort klar til 2021. I årets løb har der været køb og 

salg af Laser joller med godt udbytte, se under 4) regnskab. Sæsonen startede 

med indvielse af renoveret stander mast. Mink er blevet bekæmpet på jolle 
afdelingens område. Der blev fundet borebiller i bygningerne, og er også 

bekæmpet. Det er den 3. sæson med vintertræning virtuel sejlads i Top Call’s 
lokaler. Ca. 10 deltagere pr. gang. Vintertræningen giver et godt socialt 

sammenhold imellem jolleklubbens medlemmer. 
4) Regnskab er godkendt 

5) Forslag, der er ikke indkommet forslag 
6) Budget er godkendt, budgettet skal efterfølgende endeligt godkendes på NSK’s 

hovedgeneralforsamling den 26. januar 2021 

7) Formand: Kenneth Steen vælges 
8) Kasserer: Gustav Grønborg Risager vælges 

9) Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Johansen, Carsten Olsen, John Christophersen 
(valgt v. afstemning) 

10) Suppleanter: Flemming Risager, Nic Ejsted, (valgt v. afstemning og lodtrækning) 
11) Repræsentant til hovedbestyrelse: Jesper Johansen vælges 

12) Eventuelt: Nic foreslår at få en repræsentant fra Køge sejlkub til at komme og 
fortælle om Køge sejlklubs arbejde. Nic foreslår samarbejde med lokale 

søspejdere. 



 

 

På baggrund af Nic’s oplevelser som voksen der ønsker at sejle jolle blev det 

drøftet hvorledes bestyrelsen har besluttet ift. kun at tilbyde jolle sejlads 
undervisning for unge mellem 8-21 år, dette står på NSK’s hjemmeside under 

jolleafdeling. Jolleklubbens vedtægter nævner ikke noget om alder. 
Torben orienterede om situationen på Ydernæs ift. Næstved havn som der 

projekteres med, skal ligge hvor sejlklubberne ligger nu. 30 årig lejekontrakt 

udløber om 8 år. 
   

2020.11.19/Carsten Olsen  


