
 

 

Bestyrelsesmøde i NSK jolleafdeling 
 
Deltagere: Kenneth Steen, Jens Bloch, Flemming Risager, Carsten Olsen (referent) 
Fraværende: Jesper Johansen, John Christophersen, Gustav Risager (Klitmøller) 
 
Tirsdag 18. maj 2021 kl. 19:00 i Jolleklubben.  
 
Dagordenen: 

1) Følgebåde - reparere eller nye ? Mandat til at Jens og jeg kan træffe beslutning 
om dette 

2) Træningsafviklingen, status og mit mandat til justering og udvikling af denne, 
herunder aktive feriedage 

3) Mindre reparationer, håndtag til omklædningsrum, slange til flydebro  
4) Aflevere tomme flasker og indkøb af sodavand 
5) Planlægge fællesture, Crescent - Enø - Weekend eller weekenddag 
6) Diverse 

 
 

1) Den ene hvide RIP er ødelagt i bunden, og dermed ude af drift. Den anden har det 
heller ikke for godt. Der er indhentet tilbud på RIP incl. pult 33.000,- + tilpasset 
vogn 4.000,-. Der er penge i klubben til at købe 2 RIP’er. Der gives mandat til 
Kenneth og Jens.  

2) Freja og August har været på instruktørkursus, Dansk Sejlunions materiale 
anvendes ikke. Der savnes en struktur for progressionen i træningen. Freja og 
August ønsker ikke at deltage i aktive feriedage. Freja og August ønsker ikke at 
fortsætte som instruktører i næste sæson.  
Augusta vil gerne hjælpe med aktive feriedage (man 12.06 t.o.m tor 15.06) 
Der drøftes flere muligheder for, at få sejlerforældre inddraget. Kenneth har 
mandat til at justere på trænerne, vil dog informere og drøfte det med 
bestyrelsen inden.   

3) Jens køber nyt håndtag. Slange til flydebro (nuværende er gamle fly brændstof 
slanger) Flemming kikker på det. 

4) Indkøb af 4 kasser vand (2 Pepsi Max og 2 Pepsi eller Coca Cola) Bilka, Carsten. 
5) Punktet tages op senere 
6) Diverse: Crescent ror er defekt. På baggrund af den kedelige hændelse med 

dyremishandling af svane og hærværk med ødelæggelse af rede med ødelagte æg 
den 15/5 eller 16/5, tales der om, hvordan vi kan sikre os mod kedelige 
hændelser. Evt. montere lys med bevægelses sensor. 
Feva sejl går for stramt i hulkile (hulkelrille) fordi line i forlig er for stor. Det 
formodes kun at dreje sig om et enkelt sejl. 
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