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Formanden har ordet. 
En grøn vinter er vel nærmest på sit højeste omend vi stadig har mulighed for at få sne og 
kulde. Klimaforandringer synes dog at være en realitet med højere temperaturer og nedbør 
mest som regn - i rigelige mængder.  
Efter generalforsamlingen i november 2022 er bestyrelsen for sejlklubben så småt kommet i 
gang med vores frivillige arbejde. Som et nyt tiltag har vi oprettet en slags ’årshjul’ (kalen-
der) med alle aktiviteter beskrevet måned for måned. Vi håber dermed at være lidt mere på 
forkant med hvad der skal gøres og af hvem. 
Som formand er der mange informationer som jeg skal forholde mig til og viderebringe til 
bestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om den nye strategiplan for Vordingborg kommunes lystbå-
dehavne som forventes vedtaget i kommunalbestyrelsen i februar måned. Dernæst mange 
forskellige møder såsom følgende: Vordingborg idrætsråd inviterer til dialogmøde den 17. 
januar. Dansk sejlunion har indkaldt til regionalmøde i sejlforeningen Vikingen i Nykøbing 
Falster den 30. januar. FLID (foreningen af lystbådehavne i Danmark) afholder regionalt 
møde i Næstved den 2. marts. DFU (Dansk Fritidssejlerunion) afholder generalforsamling i 
Odense den 18. marts. Hvorvidt der er noget vi kan bruge i sejlklubben Møn er uvist. Det er 
dog som ofte godt og interessant at blive informeret om andre interesseorganisationers 
holdninger og stillingtagen til forskellige udfordringer.   
Sejlklubbens havneudvalg synes at arbejde i stampe omkring forholdene for bådmaster og 
bådopbevaring i sukkerhavnen. Igennem flere år har der været flere udskiftninger af ledel-
sen i havneadministrationen i Vordingborg kommune. Dette gør at vi igen og igen må gen-
tage os selv og gøre opmærksom på forhold som ikke har forandret sig ret meget. Vi giver 
ikke op og arbejder fortsat videre på at få nogle bedre forhold i Sukkerhavnen.   
Informationer om aktiviteter i sejlklubben vil fortsat blive udsendt med passende mellem-
rum således at I kan deltage bedst muligt.  
De bedste vinterhilsner 
Anders Christiansen 
 
Medlemsmøde. 
Onsdag d. 22. februar kl. 19.00 i klubhuset. 
Nærmere tilgår, da arrangementet endnu ikke er planlagt i detaljer. 
 
Kontingent. 
Ultimo februar udsendes der opkrævning på dette års kontingent. 
Som vedtaget på generalforsamlingen er kontingenterne uforandret i forhold til sidste år. 
 



Kollektiv ansvarsforsikring. 
Husk at indberette ændringer / opsigelse til kassereren inden udgangen af februar måned. 
 
Styregruppen bådisætning 2023. 
Det er lykkedes at få kranen, til isætningen, en lørdag, nemlig d. 22. april. 
Nærmere tilgår, blandt andet pris og tilmelding. 
 
Aktivitetsoversigt. 
Som formanden skrev i sit indlæg, har vi udarbejdet en aktivitets kalender for året, den er 
medsendt som vedhæftet fil. 
Der kan jo altid komme ændringer / aflysninger, men så vil i få besked via mail, eller på 
hjemmesiden. 
 


