Pinsetur
Klubbens motorbådsafdeling afvikler sin Pinsetur, som i år går til det smukke Præstø,
i weekenden 14. til 16. maj.
Arrangør: Motorbådsafdelingen v/ Keld Karlson.
Nærmere ved opslag i klubhuset, og på klubbens hjemmeside.
PS! Alle kan deltage.

Havnens dag
Klubben har tilmeldt sig den landsdækkende begivenhed, havnens dag, men programmet ligger endnu ikke fast, men det gør datoen, nemlig

Søndag d. 29. maj kl. 10.00, i og ved klubhuset.
Nærmere ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside, samt facebook.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har besluttet at afholde bestyrelsesmøde hver d. 1. tirsdag i måneden,
vi håber at det ikke generer motorbådsafdelingen alt for meget.

Sejlklubben Møns Bestyrelse
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem

Mogens Hansen
Tlf. 40 42 01 84 mail: mogensdahlhansen@gmail.com
Risse Kanstrup
Tlf. 24 23 10 48 mail: rkanstrup@hotmail.com
Claus Pedersen
Tlf. 29 26 23 86 mail: clausjudy@mail.dk
Bendt Jespersen
Tlf. 24 76 41 91 mail: bwje@vordingborg.dk
Jens Refstrup
Tlf. 50 50 14 98 mail: jensrefstrup@gmail.com
Stig Christensen
Tlf. 51 15 42 78 mail: stig.christensen@man.eu
Torben Bülow
Tlf. 61 68 61 29 mail: torbenvb@gmail.com

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 1-2016
Formanden har ordet
Jeg håber at alle har haft en rigtig god jul, samt i alle kom godt ind i
det nye år, et år som rent klubmæssigt bliver spændende, med masser af nye tiltag,
som er lavet, netop for din skyld, og ikke for bestyrelsens.
Efter generalforsamlingen, som blev afviklet onsdag d. 18. november
2015, har bestyrelsen afholdt konstituerende bestyrelsesmøde. Da jeg er valgt direkte på generalforsamlingen, var det de øvrige bestyrelsesposter som skulle fordeles, og jeg vil i den forbindelse byde velkommen til Jens Refstrup og Torben Bülow.
Vi vil i år satse stærkt på at få vore udvalg til at fungere, således at arbejdsbyrden for
bestyrelsen bliver mindsket.
Der har været en livlig debat i klubben omkring de 2 optimistlejre som
igennem mange år har besøgt vores klub, og flere medlemmer har ytret deres utilfredshed med hensyn til antallet af deltagere, både ledere og unge, i disse lejre, bestyrelsen har prøvet at vurdere, i samarbejde med havnen, om der skal være et max
antal. Flertallet har ikke noget i mod optimistlejrene, men derimod udviklingen med
flere og flere deltagere. I år lader vi det køre som sædvanligt, men må så få en dialog
med de 2 klubber.
Bestyrelsen har vedtaget at deltage i et nyt projekt, kaldet havnens
dag. Risse og Bendt har deltaget i nogle møder, og de er klubbens udfarende kræfter,
det lyder spændende, og jeg håber at i alle bakker op om projektet, som efter planen
løber af stablen d. 29. maj.
Jeg håber i alle vil deltage aktivt i klubbens aktiviteter, hvad enten det
er på vandet, i luften, eller blot på jorden. God sæson 2016.
Mogens Hansen
Formand

Foredrag af Marianne og Bjarne Ejlersen
Marianne og Bjarne, som de fleste nok er bekendt med, er i øjeblikket på en fantastisk tur rundt i middelhavet, og de vil meget gerne fortælle om deres oplevelser
indtil nu, det sker

Søndag d. 31. januar kl. 16.00, i klubhuset

Kollektiv ansvarsforsikring i Codan A/S
Dem der har tegnet kollektiv ansvarsforsikring i Codan A/S via Sejlklubben Møn, skal
være opmærksomme på at evt. ændringer m.m. skal være Codan i hænde senest 1.
februar. Udsendelse af opkrævning forventes primo maj måned.

Foredrag af John Harpsøe
John lejede sidste år en sejlbåd i Grækenland, og han sejlede rundt i det Græske
øhav, han vil fortælle om den fantastiske tur, krydret med masser at lækre billeder

Tirsdag d. 16. februar kl. 19.00, i klubhuset

Biograftur
Vi har lavet et arrangement sammen med Stege biografs venner, hvor vi skal se en
gammel dansk sømandsfilm, og efterfølgende spise skipperlabskovs, det sker

Søndag d. 13. marts kl. ??.??, mødested biografen i Stege.
Tilmelding er nødvendig til: Mogens Hansen 40 42 01 84
Pris inkl. Biograf og skipperlabskovs er sølle 75,00 kr. pr. snude.
NB! Begrænset deltagerantal, så først til mølle princip gælder.

Forårsrengøring af klubhuset
Så trænger klubhuset endnu en gang til en kærlig hånd, dette sker

Lørdag d. 2. april kl. 9.00
Hvor vi sædvanen tro, starter med morgenkaffe, og en lille bid brød.
Tovholder: Torben Bülow, tlf. 61 68 61 29

Isætning af både (Frede Andersen & søn)
Lørdag d. 9. april kl. 7.30, isættes der både af Frede Andersen & søn, og som sædvanlig er der mulighed for transport.
Tilmelding og betaling til:
Per Jørgensen, tlf. 26 28 92 69 mail: esterogper@gmail.com

Isætning af både (Søren Kran)
Lørdag d. 24. april kl. 7.00, sætter Søren kran både i vandet.
Tilmelding og betaling til:
Mogens Hansen, tlf. 40 42 01 84 mail: mogensdahlhansen@gmail.com

Kapsejladsregler.
Kim Elmegaard, fra Sydstævnekredsen vil fortælle om de grundlæggende kapsejladsregler, det sker

Onsdag d. 27. april kl. 18.00, i klubhuset
Vores kapsejladsudvalg vil efterfølgende fortælle lidt om sæsonens onsdagssejladser, og om den nye baneafmærkning.
Kalvehave Sejlklub, Bogø/Stubbekøbing Sejlklubber bliver inviteret.

Standerhejsning
Kontingent
Generalforsamlingen vedtog en mindre kontingentstigning således er priserne nu:
Junior kontingent
440,00 kr.
Senior kontingent
440,00 kr.
Ægtepar kontingent
660,00 kr.
Passivt kontingent
110,00 kr.
Husk at betale rettidig, ellers pålignes ny opkrævning et rykkergebyr på 25,00 kr.

Sæsonen indledes med hejsning af klubbens stander, og det sker

Lørdag d. 30. april kl. 11.00
Klubben er efterfølgende vært med en lille dram, er vejret til det, så sejler vi, ellers
indtages frokosten i klubhuset (skal være ryddet kl. 15.00 p.g.a. udlejning)

Onsdagssejladser
Sæsonens onsdagssejladser starter d. 4. maj kl. 18.00, og vil foresætte hver onsdag
frem til, og med, onsdag d. 7. september.

