NSL Generalforsamling den 27/2-2016. kl. 14.00.
Referat / Jesper Dose
Formand Jesper Pedersen bød deltagerne velkommen.
Jesper bad de fremmødte om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed, for at mindes Mogens Bonde.
JP bød Lene Rosenberg velkommen i Klubben som nyt medlem.
Klubben er vært til en øl eller sodavand.
1. Valg af Dirigent.
Lillian blev foreslået som dirigent og valgt.
Lillian takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med brev til
alle medlemmer den 30/12 – 2015. De fremmødte blev spurgt, om der var nogen indvendinger,
hvilket ikke var tilfældet. Lillian kunne derfor bekræfte, at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig. Lillian gennemgik dagsordenen, og spurgte om der var indvendinger, ingen
indvendinger. Lillian gav herefter ordet til formanden til næste punkt på dagsordenen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
JP’s mundlige og skriftelige årsberetning er vedlagt som bilag. Efter JP’s beretning opfordrede Lillian
forsamlingen til at stille spørgsmål til bestyrelsens beretning.
Karl Krarup roste bestyrelsen for det gode arbejde, der var, og blev gjort for klubbens medlemmer.
Erik Brix spurgte til uddybningen, som var foretaget i 2015, fordi de stadig havde besvær med
vanddybden. JP fortalte, at det var 13 år siden der sidst var uddybet, og der var også andre
bådejere der havde problemer med at støde på bunden.
Just spurgte til beløbet, der blev afsat til uddybning, da det sikkert ikke var tilstrækkeligt, og om
man stadig ville sætte beløb til side til uddybning. Jørgen Elgaard sagde, at beløbet som blev afsat
både var til uddybning og vedligeholdelse af broer, og at bestyrelsen agtede at blive ved med at
hensætte samme beløb, da klubben i fremtiden selv skulle stå for oprensning / uddybning.
Dafne spurgte, hvorfor NSL ikke var med i frihavnsordningen. JE sagde, at det var kommunen, der
havde forlangt, at NSL ikke måtte være med i frihavnsordningen, når man selv opkrævede
havnepenge fra gæstesejlere. Frihavnsordningen vil samtidig være en dårlig forretning for klubben,
da man vil komme til at mangle havnepenge, og det er ikke ret mange medlemmer, der vil have
gavn af ordningen, da der er langt imellem.
Just spurgte, om ikke kommunen kunne have en rabatordning for både i samme kommune.
Lillian sagde, at et sådan forslag med frihavnsordning og rabat kunne fremsendes til bestyrelsen der
så kunne arbejde videre med forslaget fremover.
Tommy Pedersen aflagde beretning fra Juniorafdelingen.
Der sejles hver tirsdag i sæsonen og en gang om torsdagen hver måned, hvor der var bedre
mulighed for kapsejlads for de lidt større elever. Sejlbådene havde været aktive ved havnefesten
med aktivitet på vandet i havnen. Der havde været en Rødsandstur med 2 både og slæbejolle, man
var sejlet til Gedser, da vejret var for hårdt til opankring ved Rødsand.
Der var afholdt klubmesterskab for Laser og Optimistjoller, hvor August og Frederik var blevet
klubmestre.
Samuel havde været en stor hjælp til ungdomsafdelingen, men måtte stoppe da han skulle videre
med studier efter gymnasiet.

Til den kommende sæson har Jesper Jakobsen og Gitte lovet at hjælpe til, sammen med Christian
Bruun, og sikkert også Hugo der nok vil tage sig af Wayfare jolle sejlads.
Klubben var blevet tilbudt 2 nyere optimistjoller, til erstatning for ældre slidte optimistjoller.
Ligeledes skulle der indkøbes nogle lasersejl, og muligvis sejl til Wayfarejollen.
Der havde været et godt konstruktivt samarbejde med nærliggende juniorafdelinger med tur til
Stubbekøbing og Bandholm sejlklubber. Det samarbejde håbede TP kunne fortsætte også i 2016.
Der havde allerede været 2 junior vinterarrangementer. Indtil nu var der 11 betalende
juniormedlemmer, og man håber på, at der kom flere. I det kommende program er der en
overnatningstur på Holten Strand og en Rødsandstur.
Jørgen Elgaard aflagde beretning fra Kapsejladserne, som var afholdt i løbet af året.
Pointsejladserne om onsdagen blev vundet af Jesper Dose.
Der er stor succes med fællesspisningen efter kapsejladserne. Alle klubbens medlemmer er
velkomne, selv om man ikke deltager i kapsejladserne, man skal bare huske at melde til af hensyn
til indkøb inden 17.30.
Two star sejladsen blev vundet af Tommy og Heidi i Freedom II igen i år.
Rødsand Rundt blev i 2015 vundet af Jørgen Elgaard, og de sidste 4 år har 3 forskellige både vundet
Rødsand rundt.
Trine havde bemærkning til beretningerne. Trine og Karl Krarup kunne hjælpe NSL gennem N.O.F
netværket med formidling og opsætning af informations materiale om aktiviteter i klubben.
Lilian spurgte, om forsamlingen kunne godkende beretningen, alle klappede, og beretningen blev
godkendt.
3. Forlæggelse af regnskab fra det forløbende år til godkendelse.
Kasserer Jørgen Elgaard forklarede og gennemgik det vedlagte regnskab.
Lillian spurgte efterfølgende om der var spørgsmål til regnskabet.
Arne spurgte, om der var betalt byggesags gebyr for havnefest teltet, da Hajkutter arrangementet
ikke havde betalt. JE sagde, at det var man blevet tvunget til ovenikøbet med gebyr, da det var et
offentlig arrangement.
Lillian berettede, at der efter en Cirkustelt ulykke var stillet krav om byggesags gebyr, hvis ikke
teltene var certificerede.
Erik spurgte om ølsalget havde give underskud, når det stod opført med minus foran. JE og JP
forklarede at øl salget ikke havde givet underskud, men at det var lagerbeholdningsregulering der
var minus foran.
Regnskabet kunne efterfølgende godkendes.
4. Budget for det kommende år til godkendelse.
JE gennemgik og forklarede budgettet, som er separat vedlagt.
Flere både havde meldt fra, men forhåbentlig kommer nye til.
JE forklarede at øl & vand automaten var en service til klubbens medlemmer.
JE fremviste den kommende brohoved forstærkning, med bedre plads til gæstesejlere, samt nye
pæle til fortøjning, arbejdet er planlagt til udførelse i april mdr. af HH Enterprise fra Vordingborg.
Lilian spurgte om der var yderligere spørgsmål til budgettet.
JE tilføjede, at der var indkommet forslag om cykelskur.
5. Behandling af forslag fra Bestyrelsen og eventuelt indkommende forslag.

Der var kommet forslag fra Madammen og Christian Bruun, om etablering af overdækket cykelskur.
JP berettede, at bestyrelsen havde afsat penge og igangsat arbejde med ny stenbelægning og nyt
cykelstativ, man at overdækning ikke kan indpasses.
6. Fastsættelse af kontingent.
JE foreslog uændret kontingent. Alle klappede. Enstemmigt vedtaget.
Lillian proklamerede kl. 15.20, at der ville blive afholdt en kort kaffe og kage pause.
Mødet genoptaget kl. 15.40.
7. Valg.
På valg var.
Formand Jesper Pedersen.
Ungdomsleder Tommy Pedersen.
Henning Andersen.
Suppleant Margot Hansen.
Bilags kontrollant Benny Harvits.
Alle modtog genvalg, og ingen andre foreslået. Bifald til alle de genvalgte.
8. Festudvalg:
Else udgår af festudvalget og Charlotte blev valgt. Festudvalget består af Karen Larsen ( formand),
Hanne (Madammen) og Charlotte.
Ungdomsudvalg: Består af Tommy Pedersen, Christian Bruun og Jesper Jacobsen.
9. Eventuelt:
Karl Krarup var glad for det store sortiment der var at finde i øl og vand automaten.
Sonny Kallehave fortalte om den nyetablerede sejlerskole. Sejlerskolen var for nye og eksisterende
medlemmer over 18 år, som var interesseret i at lære at sejle med sejl. Klubben har investeret i en
glasfiber Folkebåd, der er sikker at sejle i. Der var lavet informationsmateriale i form af folder,
tilmeldingsblanketter, logbog og reglement.
Det er meningen at 2 – 3 elever skal sejle med underviser.
Sonny, Spral og Jørgen P er undervisere og de kan samtidig lægge både til hvis behovet er der.
NSL’s medlemmer har mulighed for at låne båden, når man er godkendt.
Selvrisiko kan komme på tale ved skader på skolebåden under udlån.
Prisen for sejlerskolen var sat til 400 kr. for sejlerbevis, DSU informationsmateriale og elevhåndbog
+ medlemskab af forsikringshensyn.
Ligeledes var det et krav, at deltagere skulle deltage i vedlige- og renholdelse af skolebåden.
Just spurgte, om der var mulighed for at få duelighedsbevis. SK bekræftede dette.
Arne spurgte, om bare et medlemskab gav ret til at låne skolebåden. JP forklarede, at der var
påtænkt et udlåns princip på max 24 timer, og man kunne ikke skrive sig op til ny dato før første
dato var anvendt. Margot spurgte til navigationsudstyr i skolebåden. SK fortalte, at der pt. kun var
kompas og nødraketter samt nødvendigt sikkerhedsudstyr.
Erik spurgte om båden kunne lånes til kapsejlads. Det bekræftede SK.
SK fortalte, at der ikke var monteret motor, den var med, men det forventes ikke, at den skulle
bruges.
Arne foreslog, at der blev lavet en medlemsliste med bådejere og deres telefon nr. som kunne
medbringes under sejlads, så man evt. kunne rekvirere hjælp fra andre.

Trine syntes Arnes forslag var godt og burde sættes i gang.
JE laver liste.
Søren spurgte til VHF kanal 77, og om man stadig benyttede den internt i NSL. Man lytter normalt
på kanal 16 og skifter til 77 og samtaler.
Der kom igen forslag til gelænder ved trappen foran klubhuset. Arne påtog sig opgaven og vil lave
det på venstre side.
Trine takkede dirigenten for god styring af medlemmerne under generalforsamlingen.
Lillian takkede for saglige debatter og god ro og orden.
JP opfordrede medlemmerne til at komme med forslag, hvis de havde et eller andet de gerne ville
have et eller andet sat i gang.
JP takkede dirigenten, festudvalget, madholdet, Christian & Dan for rengøring, Arne som ny pedel
og sine bestyrelseskollegaer.
Generalforsamlingen sluttede kl. 16:05

