
 

 

Ordinær generalforsamling i NSK jolleafdeling 
 
Deltagere: Kenneth Steen, Jesper Johansen, Torben Søndergaard Nielsen, Per Mejer, Thomas 
Lønborg, Carsten Olsen 
 
Fraværende: Gustav Risager (Ålborg) 
 
Torsdag den 13. oktober 2022 kl. 19 - 21 i Jolleafdelingens klubhus 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget hos en af 
Jolleafdelingens bestyrelsesmedlemmer senest onsdag den 28. september 2022 
Idéelt har vi denne bestyrelse: 
Formand Ledelse, budget, medlemsudvikling, anskaffelser, trivsel 
Bestyrelsesmedlem Teori- og træningsplanlægning, den daglige træning 
Bestyrelsesmedlem Sejlende materiel, bygninger, forældreforening 
Bestyrelsesmedlem Ansøge fonde og legater. Sponsorater 
Bestyrelsesmedlem Hovedbestyrelsesrepræsentant, referent 
Kasserer Medlemsregistrering, kontingenter, betale og bogføre bilag 
Opgaverne kan selvfølgelig også deles op anderledes. 
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 - 21. 
Forældre til sejlende kan også være medlem af bestyrelsen uden selv at være medlem af 
Jolleafdelingen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Jolleafdelingens bestyrelses beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget  
7. Valg af formand 
8. Valg af kasserer 
9. Valg af jolleafdelingens bestyrelsesmedlemmer (1-3 medlemmer) 
10. Valg af suppleant(er) (1-2 suppleanter) 
11. Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen  
12. Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent, Torben Søndergaard Nielsen 
2. Valg af referent, Carsten Olsen 
3. Jolleafdelingens bestyrelses beretning v. Kenneth Steen 
Træning kun aflyst få gange pga. hårdt vejr i sæsonen. 
Der har været to trænere i foråret, og en i efterårssæson sammen med tre hjælpetrænere. 
Vi er godt kørende, hvad trænere angår. 
Week-end sejlads, FEVA Danmark arrangement, 2 x 2 aktive feriedage er gennemført i 
sæsonen 
Antal medlemmer i år: Optimist joller: 10 sejlere, Feva joller: 8½ (halv sæson), Wind surfing: 
5 sejlere, egne joller: 5 sejlere. Ialt 29 aktive sejlere. Det er lidt over målsætningen på 25 
aktive sejlere. 
Flydebro er blevet renoveret med nye fine beslag. 
Der har været mange reparationer på jollerne. Klaus, Jens Bloch og Thomas Lønborg har lavet 
et stort arbejde. 
Klaus har også sat skilte op på området. 
Der er sat ny vindmåler op som kan tilgås med en app. 
El-spil var gået i stykker og blevet udskiftet. 
Dansk Sejlunion har hjulpet trænerne i gang med træningsmaterialet fra Dansk Sejlunion. 
Trænere mødes hver 14. dag og planlægger træningerne 4 uger frem.  
Trænerne har været med på en del aktiviteter under Dansk Sejlunion samt Harboe Cup. Og 
træner og hjælpetrænere skal på træner kursus i næste sæson. 
Der er planlagt vintertræning med virtuel sejlads v. trænere og hjælpetrænere. 



 

 

Der har været Windsurf træning v. Henrik for nogle tyske turister. 
Der er lavet en opdeling af opgaverne i ledelse og bestyrelsen 
Thomas Lønborg: reparation og vedligehold af joller og bygninger 
Oscars forældre: planlægge fællesaktiviter 
 
 
4. Fremlæggelse af regnskab, Kenneth Steen 
Resultatet for 2022 viser et underskud på 89.214 kr. mod et planlagt overskud på 500 kr. 
Underskuddet skyldes at et forventet tilskud på 17.500 kr. ikke blev udbetalt, og at der blev 
investeret 69.000 kr. i renoveringen af flydebroen. 
Kassebeholdningen ultimo er således reduceret til 36.284 kr.  
Der planlægges ikke store investeringer i næste sæson. 
 
Egenkpitalen reduceres fra 125.500 til 36.285 
Regnskab godkendt 
 
5. Indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 
6. Fremlæggelse af budget (budgettet skal efterfølgende endeligt godkendes på NSK’s 
hovedgeneralforsamling) v. Kenneth Steen 
 
Opdatering af grej: opgradering af Hobiecat jollerne 
 
7. Valg af formand, Kenneth Steen genvalgt 
 
8. Valg af kasserer, Gustav Risager genvalgt 
 
9. Valg af jolleafdelingens bestyrelsesmedlemmer (1-3 medlemmer) 
- Carsten Olsen, genvalgt 
- Jesper Johansen, genvalgt 
- Per Mejer, genvalgt 
- Thomas Lønborg, valgt 
- Jens Bloch, genopstiller ikke 
 
10. Valg af suppleant(er) (1-2 suppleanter) 
Der er ingen kandidater til suppleant poster 
 
11. Valg af repræsentant til hovedbestyrelsen (skal vælges blandt de på pkt. 6-8 valgte 
bestyrelsesmedlemmer)  
Jesper Johansen, genvalgt 
 
12. Eventuelt 
Torben redegør for planerne for Næstved erhvervshavn som kan komme til at påvirke 
søsportsklubberne i Næstved på grund af de forslag om placeringer som drøftes. 
De forslag som Næstved Havn har fremsat tilgodeser ikke jolleklubbens behov på grund af  
placering inde i kanalen. 
Lejekontrakt for sejlklubben med Næstved havn udløber i 2028 
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