
 

 

Ordinære generalforsamling i NSK jolleafdeling 
Deltagere: Kenneth Steen, Torben Søndergaard (NSK), Jesper Johansen, John 
Christophersen, Ole (windsurf), Flemming Risager, Carsten Olsen(referent) 
Fraværende: Line (syg), Gustav Risager (Klitmøller) 
 
Onsdag 21. november 2018 kl. 19 - 21 i Kanalhavnens klubhus.  
 
Ideelt har vi brug for denne bestyrelse: 
Formand                     Ledelse, budget, medlemsudvikling, anskaffelser, trivsel, 
Kenneth 
Bestyrelsesmedlem      Teori- og træningsplanlægning, den daglige træning, Line 
Bestyrelsesmedlem      Sejlende materiel, bygninger, forældreforening, John 
Bestyrelsesmedlem      Hovedbestyrelsesrepræsentant, referent, Jesper 
Kasserer                     Medlemsregistrering, kontingenter, betale og bogføre bilag, 
Gustav (Kenneth) 
 
Opgaverne kan selvfølgelig også deles op på flere personer. 
Bestyrelsen mødes 4 gange årligt: Påske, Sommerferie, Efterårsferie og Jul med 
planlægning af de næste 3 måneder hver gang. Møderne foregår i jolleafdelingens 
klubhus og typisk en hverdagsaften kl. 19 - 22. Forældre til sejlende skal ikke selv være 
medlem af jolleafdelingen for at kunne sidde i bestyrelsen. 
 
Dagordenen: 

1) Valg af dirigent  
2) Jolleafdelingens bestyrelses beretning, Kenneth Steen 
3) Fremlæggelse af regnskab, Kenneth Steen 
4) Indkommende forslag (24. oktober 2017) 
5) Fremlæggelse af budget (budgettet skal efterfølgende endeligt godkendes på 

NSK’s hovedgeneralforsamling), Kenneth Steen 
6) Valg af bestyrelses 

-Formand, Kenneth Steen genopstiller 
-Kasserer, Gustav Risager genopstiller 
-Jolleafdelingens bestyrelsesmedlemmer (1-3 medlemmer)  
-Suppleant(er) (1-2 suppleanter) 
-Repræsentant til hovedbestyrelsen (skal vælges blandt de på pkt. 6 valgte 
bestyrelsesmedlemmer) Jesper Johansen genopstiller 

7) Eventuelt 
 
 

1) Torben Søndergaard (NSK) 
2) Medlems fremgang til 25 medlemmer som målsætning er indfriet. Der er flere 

hjælpere hvilket sikrer oprydning og orden i sejlrum og materielrum. Organisering 
af sejlrum betyder at sejlerne er hurtigere ude på fjorden. Godt styr på materiel; 
bl.a. er der 8 optimister sejlklar, container er flyttet fra bådplads til jolleklubbens 
grund. Indkøb af motor til ”Tuborg” følgebåd er effektueret, Flemming Risager har 
stået for dette. 
Jens Bloch, Sejlerskolen, servicerer motorer på følgebådene.  
Arrangementer som ”Fjordens dag”, ”Foreningernes dag”, ”Spejdernes dag”. Ved 
”Havnens dag” arrangement i inderhavn affødte en fin artikel i Sjællandske 
Tidende. 
Det har været svært at bemande ved træning i foråret, de unge trænere blev 
forhindrede. Omorganisering af træning og roller har medvirket til at efteråret er 
gået fint med stabilt medlemsantal til 31½ medlemmer (½ medlemmer er dem 
som er kommet til efter sommerferien). Over 40 har indbetalt kontingent i løbet 
af sæsonen 2018. 
Windsurfing, der er som regel 3-4 stykker på vandet ved hver træning. 



 

 

Der er nu suppleret med udstyr til de mindste og nu også udstyr til 
mellemstørrelse surfere (Teenagere). 
Madordning på tirsdage med mobilepay er blevet mere tilgængelig ved opslag på 
Facebook gruppe. 
Nedtagning og klargøring til vinter er udført på en god måde således at udstyret 
er beskyttet bedst muligt. 
Nyt initiativ i vinterhalvåret er ”Computer sejlads”, som finder sted hver tirsdag i 
TopCall’s lokaler under Flemming Risager’s vejledning. Det binder jolleklubbens 
medlemmerne godt sammen socialt i vinterhalvåret. Der har været 6-10 deltagere 
hver gang. 
Jolleklubben har ambition om at supplere med paddleboards, som stadie før 
windsurf, eller bare som selvstændig disciplin. Der er planlagt med at starte med 
6 stk. til kr 30.000,- Der er givet tilsagn om tilskud fra Næstved Kommune på kr 
20.000,-. 
Der søges midler fra Nordea fonden. 
Hobiecats blev ikke renoverede i 2018. Til 2019 vil John og Christian starte op 
med at få 2 Hobiecats ud på fjorden. 
Jolleklubben har ambition om deltagelse i 2 stævner i 2019: Femø og Harboe cup 
i Skælskør. 
I 2019 vil der afholdes åbent hus i jolleklubben for alle NSK’s havne. 
Container skal males og andre småforbedringer af jolleafdelingens faciliteter bl.a. 
beddingspladsen og klubhuset.  
Der er blevet etableret et godt forhold til Næstved sejlskole, der er dog lidt 
forskellige ønsker og behov. 
 
Torben supplerer med lidt planer og tanker fra Næstved havn vedr. Ydernæs. 
Havnens dag 2019 bliver den 25. maj. 
 

3) Regnskab, se bilag. Regnskab er godkendt 
4) Ingen indkomne forslag 
5) Budget, se bilag. Opdateres med paddleboards og tilskud. Budget er godkendt 

med denne kommentar. Forudsætter hovedklubbens godk. 
6) Formand: Kenneth  

Kasserer Gustav  
Medlemmer: John, Jesper, Carsten 
Suppleant: Ole 
Repræsentant til HB: Jesper 

7) Eventuelt,  
John: forslag om reduceret kontingent for f.eks. efterskoleelever er drøftet, men 
forslaget vinder ikke opbakning.  
 
 
 
 


