
Sejlklubben Møn – information – 2022-09-25

Tak for hjælpen.

Lørdag d. 17. september havde vi inviteret alle klubbens medlemmer til arbejdsdag på klubhuset, 
der deltog 7 medlemmer.

Vi fik ordnet og malet gelænder ved hoveddøren, malet brugbare bord/bænke, dog kun det ene 
komplet, renset tagrender, fundet utæthed i udluftningen fra toilettet (endnu ikke repareret).

Bådoptagning fredag d. 28. oktober.

Så er det tid til at bådene skal op af vandet, og igen i år bliver det med lodder og trisser at der er 
plads til alle.

Som udgangspunkt vil man blive forsøgt placeret der hvor man stod i vinters, og for nye vil vi finde
ledige huller.

Der er mange der har ønske om placering i specifik havn, og vi vil i vides muligt omfang prøve at 
indfri ønsket, men desværre må vi også skuffe nogle, da pladsen er trang.

Du skal tilmelde dig på klubbens hjemmeside, det er vigtigt at vi kender bådens længde, bredde og 
vægt (bruges til pladsfordeling), samt om opbevaring er i stativ, vogn eller bukke.

Plejer du at blive taget op i den fælles optagning, men ikke skal i år, eller bruger alternativ 
optagning, vil vi gerne have besked.

Når man er tilmeldt optagning, vil man løbende få besked om det praktiske m.m., dog kan det 
oplyses at prisen er uforandret 500,00 kr. pr. løft.

Koordinator i år er

Bendt W. Jespersen, bwje@vordingborg.dk, 24764191

Standerstrygning lørdag d. 29. oktober.

Et sikkert tegn på at sæsonen er slut, er når standeren bliver taget ned, det sker lørdag d. 29. oktober
kl. 11:00, efterfølgende er der en lille forfriskning.

Generalforsamling onsdag d. 16. november.

Klubbens årlige generalforsamling afvikles onsdag d. 16. november kl. 19:00, og dagsordenen vil 
være ifølge vedtægterne.

Der gøres opmærksom på at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil der være en lettere buffet.

Kommende arrangementer.

Bestyrelsen har flere planer i støbeskeen, men intet er endnu fastlagt, men vi forventer at der i vinter
/ forår vil blive foredrag, biograftur, eller lignende.

m.v.h.

bestyrelsen


