Sejlklubben Møns bestyrelse
Formand

Mogens Dahl Hansen
Tlf.: 40 42 01 84 Mail: mogensdahlhansen@gmail.com

Næstformand Anders Christiansen
Tlf.: 24 47 21 03 Mail: aalebaek9@gmail.com
Kasserer

Claus Pedersen
Tlf.: 29 26 23 86 Mail: clausjudy@mail.dk

Sekretær

Bendt Jespersen
Tlf.: 24 76 41 91 Mail: bwje@vordingborg.dk

Medlem

Stig Christensen
Tlf.: 51 15 42 78 Mail: stig.christensen@man.eu

Medlem

Torben Bülow
Tlf.: 61 68 61 29 Mail: torbenvb@gmail.com

Medlem

Jens Refstrup
Tlf.: 50 50 14 98 Mail: jensrefstrup@gmail.com

Kollektiv ansvarsforsikring
Har du kollektiv, ansvarsforsikring i Codan A/S (DS), og du har
ændringer til denne, skal du senest d. 15. februar rette henvendelse direkte
til Codan.

Medlemsoplysninger.
Husk at give kassereren meddelelse om adresseændringer, ny mailadresse
og nyt telefonnummer. Modtager du denne meddelelse i papirform er
årsagen sandsynligvis at vi ikke har din mailadresse, eller den vi har er
forkert. Modtager du ikke nyhedsbrevet i papirform, eller på mail, er
årsagen at vi ikke har din mailadresse eller du er blevet slettet i klubben.
Mvh kassereren

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 2-2017
Næstformanden har ordet
Sommeren – altså den såkaldte danske sommer – er over os. Formand
Mogens er midlertidigt fraværende ved bestyrelsesarbejdet grundet sygdom.
Indtil videre vil jeg derfor varetage formandens opgaver efter bedste evne
og ikke mindst med behørig assistance fra den øvrige bestyrelse og jer alle
sammen.
Først i juli måned havde jeg et møde med havnefoged Christian. Det var
inden alt postyret omkring havnefoged stillingen i Klintholm havn. Jeg vil
kort nævne de ting vi talte om og som forventes et resultat af inden for en
overskuelig tid.
Rød/grøn (optaget/ledig) afmærkning ved bådpladser er meget falmede.
Nye skilte er bestilt (til alle bådpladser i Vordingborg kommune) Indtil disse
modtages og opsættes vil Vagn (havnefoged assistent) sætte rød/grøn tape
på de falmede skilte.
Redningsstiger: Nye bøjler med afmærkning er bestilt ved Vordingborg
produktionsskole. Bøjlerne vil hæve sig et stykke over broerne således at
man vil have bedre muligheder for at komme sikkert op efter en tur i
vandet.
Masteopbevaring i sukkerhavnen: Der skal ryddes op i passagen ved XL
byg. Gamle rådne paller fjernes og løse beslag sættes fast. Tilbageværende
master skal tydeligt mærkes med ejerens og bådens navn. Havnefogeden vil
iværksætte dette. Master som ikke kan identificeres vil blive fjernet i løbet
af efteråret. På sigt er der planer om at XL byg vil ændre deres bygninger og
dermed bliver vores nuværende masteplads ikke længere mulig. Christian
foreslog at indrette pladsen ved den røde bygning for enden af
sukkerhavnen. Det er på græsset hvor jollefiskerne tidligere havde garn og
andet udstyr liggende. Tanken er som sådan udmærket og vil blive taget op

på førstkommende møde i havnebestyrelsen.
Information til havnens brugere: Stege havn har en internet hjemmeside og
en side på facebook. Her vil Christian først i hver måned informere om alt
hvad der kan være nyttigt og interessant for os alle. Jo mere jo bedre var mit
råd. I forbindelse med Christians stilling som leder for samtlige
havnefogeder i Vordingborg er en kontorassistent flyttet fra kontoret på
Masnedø til Stege havnekontor. Kontorassistenten, som jeg desværre ikke
husker navnet på, udfører administrativt arbejde og ikke det mere normale
havnefoged arbejde.
Jeg er stadig på arbejdsmarkedet og vil derfor ikke komme på havnen i
samme omfang som Mogens plejede. I opfordres alle til at holde øjne og
ører åbne som I plejer og holde bestyrelsen orienteret såfremt I finder det
berettiget.
Mogens ønskes rigtig god bedring og på snarlig gensyn.

Vedligehold af klubhuset
Husk at afsætte nogle timer d. 23. september til lidt vedligehold af klubbens
faciliteter. Vi starter kl. 9.00 med morgenmad. I denne omgang skal vi rydde
op i klubbens to skure med jollegrej. Og måske nå at kikke på vores
masteskur i sukkerhavnen, det ser ud til at det vil være den løsning på
masteopbevaring vi skal bruge også denne sæson. Der mangler også lidt
malerarbejde ved den nye dør, er vi nok burde vi nå det hele.

Bådoptagning
Frede Andersen tager både op d. 21. oktober. Tilmelding og forudbetaling til
Per Jørgensen tlf. 26 28 92 69 d. 18. oktober i klubhuset.
Søren Kran tager både op lørdag d. 14. oktober med start kl. 7.00. Anders
Christiansen tlf. 24 47 21 03 er koordinator.

Standerstrygning
Vi stryger standeren lørdag d. 28. oktober og slutter en god sæson af med
fællesspisning i klubhuset.

I ønskes alle en fortsat god sommer.

Generalforsamling 15.11 2017

Med Venlig sejlerhilsen
Anders Christiansen

Dagsorden:

Hovedkapsejlads
Klubbens hovedkapsejlads afholdes d. 2. september. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen. Vi skal have et stort felt igen i år, som en nyhed vil vi have
fotograf på, så alle deltagere kan få gode billeder fra sejladsen. Tilmelding
på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse på dagen. Tilmeldingsgebyr
kr. 200,- betales ved udlevering af banekort og sejladsbestemmelser.

Onsdagssejlads
Årets sidste onsdagssejlads bliver d. 6. september. Hold årets høje
gennemsnit af deltagende både oppe og kæmp med lige til sidste sejlads. I
alt 10 både har været på vandet så der er en god chance for at forbedre
sidste år flotte gennemsnit. Ved redaktionens slutning fører Fair Lady fulgt
af Aglaia og Lyn 1 i det samlede resultat. Husk der er mødepligt,!!

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant,
revisorer og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

