
Nyheder fra formanden

Sommeren såvel som efteråret har slået varmerekorder og jeg tænker at min båd måske kom lidt for tidligt på
land i år (ultimo september). Den fælles bådoptagning fredag den 28. oktober skete under det skønneste vejr 
vi nogensinde har oplevet. 

Vordingborg kommune er beriget, eller måske belastet med hele 31 havne (helt ned til den mindste 
anløbsbro). Heraf ejes 14 af kommunen og ni administreres af kommunen. Igennem mange år er havnenes 
vedligeholdelse blevet forsømt, men her er Stege dog ikke den værste. Sejlklubben Møn og Stege 
havneudvalg har gentagne gange gjort opmærksom på dette. 

I foråret blev havnenes tilstand gennemgået over vandoverfladen og en rapport skrevet som klart indikerer at 
der skal bruges rigtig mange penge på udbedring af skader og vedligehold i fremtiden.  

Politikerne kan ikke blive helt enige om hvad der skal ske og derfor er der nu udsendt en såkaldt strategiplan 
i høring. Svar skal være kommunen i hænde senest den 27. november. 

Jeg vil opfordre jer alle til at læse dette oplæg og eventuelt komme med kommentarer og forslag. Søg på 
Strategiplan for lystbådehavne på Vordingborg kommunes hjemmeside.

Fredag den 4. november holder sejlklubbens havneudvalg møde med havnefogeden og den administrative 
leder Anja Valhøj. Vi har ønsket at få drøftet forhold omkring mastekran, masteopbevaring, vinterbådpladser 
og klubhusbygningen hvoraf Vordingborg kommune ejer halvdelen (den med sejlertoilet og bad).

Onsdag den 16. november afholder vi årets generalforsamling. Jeg vil opfordre alle til at deltage og gerne 
stille op til bestyrelse eller udvalgsarbejde. Bestyrelsen har igennem mange år været repræsenteret af mange 
seniorer og helt ærligt vil det være skønt hvis vi fik nogle yngre personer aktive i såvel bestyrelse som 
udvalg. 

Vinterens aktivitetsprogram er endnu ikke besluttet, men mon ikke vi finder på et eller andet efter jul. I får 
nærmere besked om dette.

På gensyn den 16. november

Anders Christiansen

Generalforsamling onsdag d. 16. november i klubhuset kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg

 Formand

3 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelsessuppleant

2 revisorer

1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen er der en let anretning.


