
 

 

Bestyrelsesmøde NSK jolleafdeling Torsdag den 11. marts 2021 kl. 20:30 – 21:00 på Google 
meet 
 
Deltagere: Kenneth Steen, Gustav Risager, Jens Bloch, Flemming Risager, Carsten Olsen 
(referent) 
Jens og Flemming er inviteret med for praktisk planlægning af opstart 
Fraværende/afbud: Jesper Johansen, John Christophersen 
   
Dagorden: 

1) Siden sidst ved Kenneth Steen 
2) Forberedelse inden første træning den 6. april 
3) Næste bestyrelsesmøde, gerne ca. en måned efter opstart 
4) Evt. 

 
1) VHF radioer indkøbt til trænere og bro-person på land.  

5 nye oppustelige redningsveste fra Trygfonden 
Solgt 1 Laserjolle, for kr. 25.000. Vi har endnu en stående i England, samt to 
Laserjoller i klubben. 
Instruktørerne Freja og August vil gerne køre efter Dansk Sejl Unions diplom 
program. Freja og August tager på kursus i foråret. Gustav vil være mentor et par 
gange for Freja og August. 
Der laves en plan for de 4 første uger. Kenneth vil senest maj lave en 
aktivitetsplan med ture osv. for hele året. 
Freja og August bliver ansvarlige for skipper stue og omklædningsrum. Klargøring 
og oprydning. 
Kenneth har aftalt med forældre at hjælpe med at tage imod nye jollesejlere, der 
efterlyses en forælder mere til dette. 
Jens Bloch er ansvarlig for værkstedet orden og ryddelighed. 
Kenneth og Flemming har sat flydebro i vandet tirsdag 09.03.2021 
Ronnie og Henrik vil gerne være Wind-Surfer trænere 
Kenneth har arbejdet med klubbens hjemmeside som er nyt og skal anvendes til 
tilmelding via klubmodul. Kenneth styrer hjemmesiden. 
 

2) Planlægger start tirsdag 06.04.2021. Kenneth informerer via Facebook og e-mail 
til alle medlemmer.  
Der aftales arbejdsdag mandag 05.04.2021 kl. 10:00 i jolleklubben 
4 Feva-joller skal klargøres samt 2 Tera-joller klar på jollevogne. 
Hente benzin til følge både, samt klargøring af disse. 
Køkken skal ordnes og sejlertøj skal hænge et andet sted. 
Der er vandskade på grund af frost, bestyrelse og ledere instrueres i at lukke 
hovedhane. 
Vindmåler virker periodisk, der er set på en anden type vindmåler som vil kunne 
tilgås med en App. 
 

3) Næste bestyrelsesmøde 04.05.2021 kl. 19:00 efter træning. Planlægning af 
aktiviteter resten af sæsonen. 

 
   
2021.03.11/Carsten Olsen  


