Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 1-2018

Formanden har ordet
Jeg håber at alle kom godt ind i 2018 og allerede nu har tanker og planer for
den kommende sejlsæson.
Den nye bestyrelse er allerede ’trukket i arbejdstøjet’ (som de altid siger
inde på Borgen) og gør os klar til årets udfordringer. Ved
generalforsamlingen i november måned fik vi pålagt flere opgaver og
udvalgene er ved at komme på plads så arbejdet kan begynde. Såfremt der
er nogle af jer som gerne vil med i et udvalg og bidrage med ideer og
udførelse af opgaver i sejlklubben bedes I kontakte mig eller andre i
bestyrelsen.
Kort før jul afholdt havnefoged Christian Lindemann Olsen et møde med
den ’nedlagte’ havnebestyrelse. Ved mødet deltog Christian havnefoged,
Henrik Christiansen fra færgen Møn og Marineforeningen, Erling fra
trolling klubben, Jan fra Møns roklub samt undertegnede fra sejlklubben
Møn.
De forhenværende havnebestyrelser i kommunen er indtil videre sat på
vågeblus. Når den nye chef for Vordingborg kommunes lystbådehavne
Annemette Hommel er kommet på plads i stillingen vil der blive iværksat
en høringsfase omkring de fremtidige havnebestyrelser, eller hvad de nu
skal hedde, samt hvorledes samarbejdet skal foregå fremover. Se i øvrigt på
Vordingborg kommunes hjemmeside/Oplev/lystbådehavne/nyhedsbrev.
Det nye slæbested ved lystbådehavnen forventes færdiggjort i løbet af
foråret når vandet i jorden trækker væk. Bomsystemet i Stege havn (i
Fiskerstræde) har været benyttet 1500 gange i 2017. Det er den mest
benyttede havn i kommunen. Det nye anlæg ved sejlklubben forventes brugt
mest af de større trailerbåde. Ved større fiske stævner arrangerer
trollingklubben særlig parkering for biler og trailere ved sukkerfabrikken.
2018 bliver et begivenhedsrigt år for Stege by med 750 års
købstadsjubilæum. Kommunen har allerede nedsat en komite der

arbejdermed festligholdelsen. Komiteen har et budget på 2 millioner kroner.
Selve jubilæumsdatoen er den 14. maj. Der vil blive arrangeret forskellige
ting i byen og på havnen henover sommeren indtil uge 42. Jeg kan kun
opfordre jer til at holde øjne og ører åbne, læse lokalavisen samt besøge de
forskellige hjemmesider der kan skrive om jubilæet.
Den 9. juni afholdes den såkaldte ’Havnens dag’ overalt i Danmark. Stege
by vil også deltage i dette arrangement i år. Henrik fra færgen Møn fortalte
en del om deres tanker og ideer. Jeg gav tilsagn om at sejlklubben vil
deltage i år. Også her kan vi bruge klubbens medlemmer med ideer og som
deltagere på selve dagen. Vi bestemmer selv hvor omfattende det skal være.
Det vigtigste er at de besøgende får et lille indblik i hvad vi foretager os i
sejlklubben Møn, sejllivets glæder og udfordringer og ikke mindst sikker
sejlads.
Som mange af jer har bemærket blev vores parkeringsplads genstand for en
del autocamperes parkering og overnatning i løbet af 2017. Christian
havnefoged oplyste at når bådene er blevet sat i vandet skal bådstativer på
pladsen i kulhavnen flyttes indtil efteråret og give plads for en ny sommer
autocamperplads. Selvom det kan virke forstyrrende og tager udsigten, må
vi nok indstille os på at autocampere er blevet meget populære og de vil
blive en del af de besøgende ved havnen om sommeren. Hvis de så også kan
bidrage med nogle penge til drift af havnen kan vi indirekte få glæde af dem
i den sidste ende.
Vi ser frem til forårets komme og tiden hvor vi igen skal nyde sejllivets
glæder i Stege bugt og omliggende farvande.

Foredrag ”Med Sisyfos ombord”
En fortælling om hjertepatients forsøg på singlehanded jordomsejling

Hjerteforeningens lokalafdeling Vordingborg arrangerer et foredrag i
klubhuset d. 19.4. kl. 19.00. Entré kr. 25,-. Henning Bøhm fortæller om en
meget begivenhedsrigs tur over Atlanten efter 4 blodpropper i hjertet.
Citat fra Henning Bøhms omtale af foredraget: ”Jeg har også oplevet at
blive vækket ved skumringstid, ved at en hval lå og gnubbede sig op af min
båd ! Faktisk en skræmmende oplevelse at se så stort et dyr så tæt på, og
hvor halen alene var større end min båd”. Læs mere om foredraget på
kalenderen på hjemmesiden.
Tilmelding til: Hanne Rossé Jensen Tlf. 524 10 524

Fastelavnsfest
Motorbådsafdelingen inviterer alle klubbens medlemmer til fastelavnsfest i
klubhuset lørdag d. 10. februar kl. 14.00
Du medbringer din egen mad og gode humør
Øl, vand og vin kan købes til sædvanlige lave priser
Af hensyn til borddækning m.m. er tilmelding nødvendig til
Erik Larsen tlf. 5581 5230 eller Hans Christoffersen tlf 5121 2111
NB! PLADS TIL 40, SÅ FØRST TIL MØLLE

Foredrag
Den 28. februar kl 19.
Sejlklubbens formand Anders Christiansen fortæller om sit arbejde ved VTS
( Vessel Trafic Service) Storebælt. Hvorledes de mange store skibe sejler
sikkert igennem det lavvandede og snævre Storebælt samt under en af
verdens største hængebroer.
Der vil også komme fokus på hvorledes vi som lystsejlere navigerer sikkert
igennem det stærkt trafikerede farvand.

Vedligehold af klubhuset
Igen i år skal klubhuset have en kærlig hånd inden sæsonen går i gang. Vi
har reserveret lørdag d. 14. april til forårsrengøring i klubhuset. Vi starter kl.
9.00 med morgenkaffe og så er der et par timers arbejde. Mød op, jo flere vi
er jo nemmere for alle. Erik Larsen koordinerer vores fælles indsats på
dagen

Søsætning
Frede Andersen sætter både i vandet lørdag d. 21.04. Tilmelding og
betaling, senest tirsdag d. 17-04-2018 til Per Jørgensen tlf. 26 28 92 69

Standerhejsning 2017

Mail esterogper@gmail.com

Standerhejsning

Søren Kran sætter både i vandet søndag d. 22. april med start kl.7.00. Bendt
W. Jespersen tlf. 2476 4191 er koordinator. Husk der skal betales kontant på
dagen.
Mail: bwje@vordingborg.dk

Standerhejsning er søndag d. 29. april kl. 13.00. Efter standerhejsningen er
der tradition for lidt hyggeligt samvær i klubhuset. Vi plejer at spise lidt
medbragt og se frem til den nye sejlsæson med gode oplevelser på vandet.

Onsdagssejlads
Onsdagssejladserne starter d. 2. maj. Der er ikke ændret på baner eller
startprocedure. Vi må holde fast i den meget positive fremgang vi havde
sidste år, en stigning på 11,1% og 6 startende både pr. sejlads gør vi endnu
bedre i år. Husk der er mødepligt!
Se den fuldeberetning om onsdagssejladserne 2017 på hjemmesiden.

Tæt kamp på banen 2017

Pinsetur
Pinseturen er i år aflyst p.g.a. manglende tilslutning sidste år. Hvis der viser
sig stemning for alligevel at arrangere en tur vil det blive annonceret på
hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Referat af generalforsamlingen 15.11 2017
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Søren Arentoft. Søren Arentoft er valgt.
Søren konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretning ved næstformand Anders. Beretning for kapsejladsudvalget ved
Stig.
Beretningen er godkendt.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontigentstørrelsen fastholdes. Godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag om åbent klubhus: drøftet og afvist. Bestyrelsen drøfter hvorledes
man kan imødekomme sejlere.
Forslag om masteopbevaring : Bestyrelsen skal i det kommende år nedsætte
et udvalg der udarbejder forslag til masteskur.
6. Valg af formand:Anders Christiansen , Valgt til bestyrelsen: Jens ,Bendt
W. Jespersen, Bent Larsen og Peer Johansen er valgt. Henrik er valgt som
bestyrelsessuppleant. ( bestyrelsen beslutter ved konstituering hvem af de
valgte bestyrelsesmedlemmer der vælges for en periode på et år, som
modsvarer den valgperiode Anders Christiansen er valgt for).
Revisorerne er på valg. Genvalg af Søren Arentoft og Britta Køngsdal
Revisorsuppleant : Karl Erik Jahnsson.
7. Eventuelt.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Du kan se bestyrelsens beertning og beretning om kapsejladserne på
hjemmesiden: www.sejlklubbenmoen.dk

Hovedkapsejlads
Klubbens hovedkapsejlads bliver lørdag d. 8. september, sæt allerede nu
kryds i kalenderen. Vi skal have et stort felt igen i år, vi vil bestræbe os på at
have fotograf på, så alle deltagere kan få gode billeder fra sejladsen.

Standeren fra 1944.

Bestyrelsen

Jubilæumsår 2019
I anledning af klubbens jubilæum 2019 kommer der her en føljeton med glimt af
klubbens historie:
”Aar 1944 den 3. Oktober Kl. 19½ holdt en Kreds af ca. 50 Interesserede et Møde
paa Hotel Skandinavien for at drøfte Spørgsmaalet om oprettelse af en ny Sejlklub
i Stege”, sådan indledes den første protokol for Stege Amatør Sejlklub. Der var i
forvejen en sejlklub i Stege, nemlig Stege Sejlforening. Formanden for Stege
sejlforening faktor Hansen opfordrede de fremmødte til at melde sig ind i Stege
Sejlforening, men en tegningsliste gik rundt og 31 aktive og 5 passive ønskede at
oprette en ny sejlklub.
Navnet Stege Amatør Sejlklub blev vedtaget og det besluttedes at klubbens stander
skulle være en vimpel med en hvid gennemgående streg på rød bund, bogstaverne
SAS ved stangen i guld og et anker i guld.
Derefter vedtoges et sæt love og der valgtes en bestyrelse med tandlæge Aage
Wiberg Jørgensen som formand og en bestyrelse bestående af J. Rahbek, N.
Hoppe, A. Alfredsen og J. Nellemann, som suppleanter valgtes skibsbygger
Vennike og tandlæge Stilling.
Første bestyrelsesmøde blev afholdt d. 10. oktober, her besluttedes det at indmelde
SAS i ”Dansk Sejlerdag”, forløberen for Dansk Sejlunion og starte kurser i
navigation og tovværksarbejde i et lokale på skolen. Det blev også drøftet at
anskaffe en kragejolle, men stemningen på mødet var ”at vente til henimod
Foraaret 1945 med at købe Øvelsesbaad, da man vil afvente Forholdenes
Udvikling” Det er jo krigstid og oktober 1944 ser det ud til at Tyskland vil tabe
krigen, og i Danmark frygtede man et tysk forsøg på at forsvare landet mod den
britisk/amerikanske hær.
Krigen betød også at danske lystbåde var underlagt krav om tydelig mærkning af
hjensted, SAS-standeren var ikke tilstrækkelig, så der måtte hjemtages mærkater til
angivelse af hjemsted.
I 1945 vedtog generalforsamlingen at oprette en juniorafdeling for medlemmer i
alderen 10-18 år, hvor der kan optages”enhver uberygtet Dreng eller Pige”.
Samtidig blev det besluttet at købe en øvelsesbåd til ”et Beløb af indtil 3000 Kr.
der tilvejebringes ved et Banklaan paa bedst mulige Vilkaar”. 14. april 45
indrykkedes en annonce i Berlingske Tidende: ”Øvelsesbaad, gaffelrigget ca. 21
fods Kragejolle med Ringdæk købes kontant, helst beliggende i Nærheden af
Stege”
Allerede samme måned besluttes det at købe en spidsgatter i Kalvehave. Desværre giver de
efterfølgende referater fra bestyrelsesmøderne ikke flere oplysninger om bådkøbet, men der
er indmeldt 28 juniormedlemmer i 1946 så mon ikke købet blev til noget.

Formand

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

Næstformand

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

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

Peer Radich Johansen
Tlf.: 20 26 48 06 Mail: peerradich@gmail.com

Medlem

Bent Larsen
Tlf.: 29 36 37 84 Mail: bela@dadlnet.dk

Medlem

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

Kontingent 2018
Generalforsamlingen i november 2017 vedtog uændret kontingent for
i år, og i slutningen af februar udsendes opkrævningerne. Ved for sen
indbetaling og udsendelse af rykker, vil denne blive pålagt et gebyr på
50,00 kr. Undgå dette og tilmeld opkrævningen til Betalingsservice
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

