
 

 

 

 

 

 

 

Informationsmappe til nye medlemmer 
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Indhold 
 

Denne mappe er til dit brug, og indeholder praktiske oplysninger 

om klubbens faciliteter og aktiviteter. 

Mappen bliver løbende opdateret, og er der informationer, som du 

synes mangler, så lad os endelige det vide, så det kan komme 

kommende medlemmer til gode. 

Du kan finde flere oplysninger om aktiviteter på vores hjemmeside  

 

www.nysted-sejlklub.dk 

 

Formandens velkomst 
 

Som formand for Nysted Sejlklub, vil jeg byde jer rigtig hjertelig 

velkommen, som medlem i vores dejlige klub. Vi har udarbejdet 

denne velkomstmappe i håb om, at den giver svar på mange af de 

spørgsmål som uvilkårligt vil komme for nye medlemmer af en 

klub. 

Vi tilbyder jer også en mentor, som vil hjælpe jer igennem det 

første år, da vi har en del arrangementer og opgaver i løbet af året.  

Disse tiltag har vi gjort, for at gøre jeres medlemskab så frugtbart 

som muligt til glæde for alle i klubben. Så spørg endelig løs. 

Endnu engang velkommen. 

 

 

Med venlig hilsen  

Jesper Walli Pedersen  

Formand, 2022 

 

http://www.nysted-sejlklub.dk/
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Bestyrelsen og udvalg 
 

Bestyrelsen 

Du kan altid kontakte bestyrelsen ved at sende en mail til: 

nsl.nysted@gmail.com 

 

Formand:  Jesper Walli Pedersen 20822066       

Kasserer:   Margot Hansen  40930081 

Sekretær:   Jesper Dose  93959623   

Næstformand: Tommy Pedersen  26813492     

Medlem:  Jørgen Pedersen  25573812       

Suppleant: Hanne Bruun  61330773  

Suppleant: Ole Jørgensen  41383638              

 

Udvalg 

Skolebådene: Jørgen Pedersen  25573812       

Ungdomsafd: Christoffer Lauridsen  40176086 

Onsdagssejlads: Jørgen Elgaard  21221110 

Festudvalg: Hanne Bruun  61330773   

Klubhus:  Hanne Bruun  61330773   

Vicevært:  Arne Andersen  40778408 

Hjemmeside:    Ole Jørgensen     

Havnenytbladet:  

   

www.nysted-sejlklub.dk 

www. https://www.facebook.com/nystedsejler 

mailto:nsl.nysted@gmail.com
http://www.nysted-sejlklub.dk/
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Indmeldelse 
 

Ønsker du indmeldelse i NSL bedes du kontakte kassereren.  

Takster 
 

Aktivt medlem:                                600 kr. 

Familiemedlemskab:                       1200 kr. 

Passive/Juniorer:                              250 kr. 

 

Bådplads: Prisen fastsættes af bestyrelsen, og pladsen anvises efter 

bådens størrelse/dybgang. 

Både op til 20 m2:   2300 kr.+medlemskab 

Både op til 30 m2:   3000 kr.+medlemskab 

Både over 30 m2:   4000 kr.+medlemskab 

Jolle:      400 kr.+familiemedlemskab 

Jolle på land:                 250 kr.+medlemskab 

Gæstesejlere pr. nat:    150 kr./20 Euro 

Korttidsleje pr. uge:                 kr./ Euro 

 

 

Klubstander:       50 kr. 
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Dette følger med dit medlemskab… 
 

    -en hyggelig lille klub i Nysted Nor tættest på Ålholm 

    - en privat sejl- og motorbådsklub for alle 

    - 40 bådpladser og 10 jollepladser på egen bro 

    - adgang til mastekran og masteskur 

    - et flot klubhus med en smuk udsigt 

    - et ude- og indekøkken samt grillplads, som kan benyttes 

    - en sejlerskole med to Folkebåde som kan lånes 

    - undervisning og joller til ungdomssejlads 

    - kapsejlads for kølbåde hver onsdag 

    - fællesspisning for alle hver onsdag 

    - fælles aktiviteter både sommer og vinter 

    - tilbud om fælles ansvarsforsikring 

    - mentorordning for nye medlemmer 

    - en positiv ånd med fælles ansvar  
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Vigtigt viden 

    Alle både skal være fortøjet med tov passende til bådens 

vægt. Både på ydersiden skal være forsynet med aflastere på for- 

og agter fortøjninger. På indersiden aflastere på forfortøjninger for 

at aflaste vores bro 

    For at undgå unødig gene for andres skibe og grej, skal 

ethvert skib være forsvarlig fortøjet og affendret med to fendere på 

hver side 

    Din ledning til landstrøm skal være en godkendt udendørs-

ledning min. 3x1½mm2 CE-stik eller 3x2½mm2 CE-stik 

    Det er lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, og du har 

mulighed for at have den privat eller fælles gennem NSL i Codan     

    Der fastsættes en dato for fælles søsætning og optag til 

vinteropbevaring, da din båd ikke må være fortøjet til klubbens 

moler i vinterhalvåret. Du har selv ansvaret for din båd, og vi 

hjælper hinanden. Dette betales kontant koster pr. gang  

    Fald på master fastgøres således, at vi undgår støj, (når de 

slår mod masten)    

    Klubben har selv ansvar for at vedligeholde klubhus og 

området omkring. Der afholdes to årlige arbejdsdage, og vi hjælpes 

ad med græsslåning   

    Hold øje med din båd jævnligt og tøm din jolle for vand  

    Efterladenskaber fra din hund bedes fjernes straks 

    Ryd op efter dig 
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Sejlklubben NSL faciliteter: 
 

NSL er en privat sejlklub med egen bestyrelse og ansvar for 

klubbens faciliteter. 

Nøgle 

Ved indmeldelse kan du mod depositum få nøgle til klubhuset, 

masteskuret og værkstedet. Ellers kan du kontakte kassereren. 

Mistede nøgler oplyses ligeledes til kassereren. 

Betaling af kontingent 

Hvert år inden generalforsamlingen udsendes girokort til betaling af 

kontingent. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 

kassereren eller formanden. 

Social mentorordning 

Som noget nyt i 2021 startes en social mentorordning med det 

formål at skabe kontakt mellem medlemmer, der gerne vil hjælpe 

andre og til medlemmer, der gerne vil have hjælp. 

Den social mentorordning er ligeledes tænkt som et tilbud til nye 

medlemmer, så de kan komme godt i gang med det maritime miljø. 

Nye medlemmer tildeles en mentor allerede ved indmeldelse, og 

mentor tager kontakt til det nye medlem og tilbyder et møde i 

klubhuset. Her kan det afklares i hvilket omfang, der ønskes hjælp 

alt efter erfaring og behov. 

Mentorens hjælp kan tilbydes inden for følgende emner:  

o Rådgivning om klubbens faciliteter 

o Vejledning og følgeskab til aktiviteter 

o Støtte til de første sejlture og kendskab til farvandet 

o Vejledning til hvem kan hjælpe med hvad 

o Rådgivning til andet relevant 

 

Mentorkorpset i NSL er erfarne sejlere med kendskab til Klubbens 

sociale aktiviteter og sejlads i almindelighed. 
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Ved tildeling af mentor forsøges et match ud fra behov, f.eks 

motorbåd eller sejlbåd. 

Mentorordningen er en helt frivillig ordning og skal respekteres som 

sådan. 

Din mentor er:                                     telefon: 

 

Fri/optaget skilt 

På alle bådpladser er der et grønt/rødt skilt, således at gæstesejlere 

kan se om pladsen er ledig.  

Skiltene skal benyttes på følgende måde: 

RØDT når du er hjemme i havn, eller hvis du er på endagsture. 

GRØNT når du er væk om natten, og din plads derfor kan benyttes 

af andre. Du kan evt skrive på det lille hvide skilt, hvornår du 

forventes tilbage, eller ring til en, som kan vende dit skilt. 

HUSK at bruge dit skilt 

 

Brug af klubbens joller og skolebåde 
 

NSL ejer en række optimistjoller, terajoller og laserjoller, som frit 

kan benyttes. 

NSL ejer også to poca joller, samt en lille gul rojolle ”August”, som 

ligeledes kan lånes. 

I ungdomslokalet hænger en hel del redningsveste, som du er 

velkommen til at låne. 

Skolebådene kan lånes, når du har været til et hurtigt intro-kursus, 

som koster 100,-. 

Alle små som store ting, som lånes fra klubben, noteres i 

hæftet som ligger i klubhuset, der påføres navn, dato og 

hvornår det er retur. 
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Ophalervogn  
 

Ophalervognen kan benyttes ved kontakt til en af følgende 

kontaktpersoner. 

 

Dann Larsen  tlf.     24 96 71 21 

Benny Harvits  tlf.     51 94 07 02 

Jesper Dose  tlf.     20 99 02 24 

Jørgen Pedersen  tlf.     25 57 38 12 

Arne Andersen  tlf.     40 77 84 08 

 

Bådejeren skal rengøre vogn og slæbested efter brug. 

 

Pris for både, som ikke har plads ved NSL`s broer er 450 kr. 

Pris pr. dag båden står på vognen er 125 kr. 
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Mastekran og –skur 

 

Kranen kan med fordel introduceres af et erfarent medlem af 

NSL 

Betjeningen til kranen kan findes i ungdomslokalet, hvor den 

også lægges tilbage efter brug 

Brug af kran er på eget ansvar 

Der laves en fordeling af pladser for placering af master i 

masteskuret, som bedes respekteret 

Inden opbevaring skal masten afrigges. Vanter afmonteres. 

Fald snurres fast til masten. Løse dele som vanter, salingshorn og 

andet kan ikke opbevares i masteskuret 

Bomme og spilerstager kan lægges på tildelte pladser 

Der skrives navn på alt som lægges i skuret 

 Pris for både, som ikke har plads ved NSL`s broer er 250 kr. 

Al opbevaring i masteskur er på eget ansvar 
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Leje af klubhus 
 

Det er muligt for klubbens medlemmer at leje klubhuset til private 

arrangementer. 

    Hovedsagligt i vinterperioden, da huset ikke kan lejes til 

lukkede fester i sommerperioden 

    Leje skal altid ske efter aftale med Hanne Bruun tel.        

61330773. Lejer vil få en lejeaftale samt husregler 

    Prisen er 500 kr. pr. dag 

     Det er muligt ved leje at medbringe egne drikkevarer 

    Husk at efterlade huset rengjort (også toilet og gulve) og 

husk at fjerne affald og flasker  
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Årlige begivenheder: 
 

Aktiviteter 

Hvert år udarbejder bestyrelsen og festudvalget en aktivitets- 

kalender, som beskriver de planlagte aktiviteter for forårs- og 

efterårssæsonen. Kalenderen sendes ud til alle medlemmer og kan 

ses på tavlen i klubhuset. 

Tilmeldinger til de forskellige aktivitet sker på tilmeldingslister, som 

ligger i klubhuset op til tilmeldingsdatoen eller til Hanne Bruun, 

61330773 eller på mail hanne.bruun47@gmail.com 

Andre aktiviteter vil blive annonceret på tavlen i klubhuset eller 

udsendt på mail. 

 

Onsdagskapsejlads 

Hver onsdag i maj og juni og igen i august og september er der 

kapsejlads for klubbens både. Skippermøde i klubhuset kl 17.30 (i 

september starter vi kl 17). 

Kapsejladsen foregår lige uden for noret. 

Efterfølgende er der fællesspisning og resultater for dagens sejlads. 

Tilmelding til spisning ved skippermødet er nødvendigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanne.bruun47@gmail.com
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Søsætning og optagning 
 

  NSL arrangerer årlige ”krandage” i april og oktober, hvor 

alle tilbydes at deltage 

  Datoer er fastlagt og kan ses på opslagstavlen i 

klubhuset 

  Der arrangeres ”bukkejagt”, hvor vi henter og afleverer 

private bukke, som kan opbevares på ”gården” 

  Alle får tildelt en vinterplads enten ved klubhuset eller 

ved p-pladsen længst henne på havneområdet 

  På ”krandage” bliver der lagt vægt på det sociale, og vi 

hjælper hinanden med at sejle til og fra, og får bukkene på plads 

   Alle skal være til stede og har ansvaret for egen båd 

   Stativer skal være samlet og så vidt muligt indstillet til 

bådens dimensioner 

   Der opkræves kontant betaling på dagen (Prisstigning pr okt 2021) 

  Stativer skal fjernes fra pladserne straks efter 

søsætningen 

   NSL har en højtryksrenser som findes i værkstedet 

   Kun spuling af båd i forbindelse med optagning 
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Havnens faciliteter: 
 

Nysted havneområde er en del af Guldborgsund kommunes 

havneplads.  

 

 N  

 

Renovation og miljøaffald 

 

NSL har egne renovationscontainere til dagrenovation og glas. 

Har du øvrigt affald, bedes du benytte miljøstationen ved 

Bådelauget. 

 

NSL 

Miljøstation Dieseltank 

Mad og is 
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Dieseltanken 

 

         Det er i 2021 blevet muligt at tanke Shell TGL, som er 

en gasolie, der er renere end almindelig diesel. Den er helt klar og 

lugtfri.  

   Der kan anvendes alle slags betalingskort. Ingen kontanter 
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SEJL SIKKERT 
 

 

 

De 5 sikkerhedsråd 
 

        Lær at sejle 

        Hold dit grej i orden 

         Planlæg din tur 

         Ha’ en livline på land 

         Brug vesten 

 

 

 

Se mere på:   https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert  

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert

