Sejlklubben Møns bestyrelse
Formand

Anders Christiansen
Tlf.: 24 47 21 03 Mail: formand@sejlklubbenmoen.dk

Næstformand

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

Kasserer

Claus Pedersen
Tlf.: 29 26 23 86 Mail: kasserer@sejlklubbenmoen.dk

Sekretær

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

Medlem

Stig F. Andersen
Tlf.: 40 74 84 32 Mail: sfa-1@mail.dk

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 2019
Generalforsamlingen i november 2018 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.
Mvh kassereren

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 1-2019

Formanden har ordet
Sejlklubben Møn snart 75 år.
Tak for genvalget ved generalforsamlingen. Bestyrelsen er konstitueret og
udvalg nedsat. Der er et bestyrelsesmedlem som kontaktperson for hvert
udvalg. På generalforsamlingen opfordrede jeg alle medlemmer til at melde
sig til udvalgsarbejdet. Denne opfordring gentages hermed til alle læsere af
nyhedsbrevet.
Vi har nedsat et særligt jubilæumsudvalg idet sejlklubben i år 2019 har
eksisteret i 75 år. Bendt Jespersen vil være tovholder og bestyrelsen ser
frem til at I melder jer under fanerne så klubben kan blive fejret på behørig
vis.
Alle medlemmer opfordres til at møde op til klubbens arrangementer såvel
de mere underholdende som arbejdsdage og standerhejsning. Se annoncer i
nyhedsbrevet og på hjemmesidens kalender.
Sidst i november måned deltog jeg i en FLiD (Foreningen af Lystbådehavne
i Danmark) efterårsseminar i Fredericia. Jeg kørte sammen med flere
havnefogeder og kontoransatte i Vordingborg kommune samt formand for
Ulvsund sejlklub. Seminaret gennemgik jura omkring hvorledes havnen kan
forholde sig til glemte både og både hvor ejeren ikke betaler havnepenge. Et
andet vigtigt punkt var hvorledes vi gør havnene attraktive for kommende
generationer af sejlere. Det var et udmærket arrangement med mulighed for
at netværke, møde kolleger og skabe nye kontakter.
I ønskes alle en god vinter og på gensyn i 2019.

Fornemt besøg i Møn Sejlklub

Bio og fællesspisning
Nu er der mulighed for at se den gamle danske film ”Flådens friske fyre” i
Stege Bio d. 16. februar kl. 16.00. Efter filmen er der fællesspisning i
klubhuset. Alt til en pris af kun 40 kroner. Øl og vand til klubbens
sædvanlige lave priser. Se mere på hjemmesiden.

Søsætning
Palles Kraner sætter både i vandet lørdag d. 13. april. med start kl.8.00.
Bendt W. Jespersen tlf. 2476 4191 er koordinator. Husk der skal betales
kontant på dagen. Tilmeld dig på hjemmesiden så har vi alle oplysninger
klar til dagen.
Søren Kran sætter både i vandet søndag d. 21. april med start kl.8.00. Bendt
W. Jespersen tlf. 2476 4191 er koordinator. Husk der skal betales kontant på
dagen. Tilmeld dig på hjemmesiden så har vi alle oplysninger klar til dagen.
Allerede nu kan vi fortælle, at alle sejlsportsinteresserede i Vordingborg
Kommune,- kan glæde sig til lørdag d. 12.januar-19 ,- kl. 16 .
Den dag er det lykkedes at få en af dansk sejlsports kendte skikkelser,
-Jesper Radich- til at komme til Møn - nærmere bestemt Biografen i Stege.
Ved dette arrangement, som Sejlklubben Møn står for, kommer Jesper og
fortæller om sine oplevelser og erfaringer fra en verden, som kun få får
adgang til. Det er sejlads i den ”dyre” ende som vi taler om-! D.v.s.
kapsejladsbåde i 100 -150 fods størrelsen,- herunder også de legendariske
J-både . Derudover er det træning af- og med internationale kapsejladshold i
noget mindre bådstørrelser, som er hans hverdag.
Vejen hen til disse opgaver er kapsejladsresultater gennem årene, der i store
træk taler for sig selv: Et utal af vundne nationale og internationale regattaer
og mesterskaber. Bl.a. 3 europamesterskaber i matchrace, centralt placeret i
den spanske Americas Cup båd ved sejladserne i 2007 i Valencia, -og som
eneste danske sejler, vinder af den prestigefyldte Swedish Match Cup,
World Racing Tour i 2002.
Jesper vil selv komme ind på, hvad hele baggrunden for alt dette har været,
og ved videomateriale vise noget af den fantastiske sejlerverden han har
muligheder for at beskæftige sig med nu
Der er fri og gratis adgang for alle, så det kan være en god idé at
komme i god tid.

Standerhejsning
Standerhejsning er lørdag d. 27. april kl. 11.00. 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.
Klubben er vært ved en forfriskning.

Hovedkapsejlads
Startfelt onsdagssejlads. 2012?

Onsdagssejlads
Onsdagssejladserne starter d. 1. 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 10,5% og 6,63 startende både pr. sejlads gør vi
endnu bedre i år. Husk der er mødepligt!
Se den fulde beretning om onsdagssejladserne 2018 på hjemmesiden.

Vedligehold af klubhuset
Vi holder arbejdsdag lørdag den 4 maj med start kl. 09.00. Klubben sørger
for morgenkaffe og brød. Opgaverne består af forårsbakstørn samt
gennemgang og reparation og trappen ved indgangsdøren samt trappen mod
græsset fra terrassen. Ligeledes overvejer vi at fjerne/ombygge terrassen
ved nordgavlen, eventuelt bygge en trappe og en flisebelagt plads. Forslag
og tilkendegivelser sendes til Stig Andersen eller formanden.

Klubbens hovedkapsejlads bliver lørdag d. 7. september. Sidste år var der
19 både tilmeldt, men et parstykker faldt fra p.g.a. sygdom og vejret. Vi
havde skudt hovedkapsejladsen en uge i 2018 for at følge Sildemarkedet.
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.

Referat af generalforsamlingen 14.11 2018
Dagsorden.
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, suppleant og revisorer.
7. Eventuelt
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Inden afholdelse af
selve generalforsamlingen blev nyligt afdøde medlem af sejlklubben
Hartvig Jensen mindet for hans gode humør, sejlglæde og positive livssyn
lige til det sidste.
1. Bestyrelsen foreslog Niels Kjøngsdal som dirigent – han blev valgt.
Niels takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var
korrekt indvarslet iht. Vedtægterne.
2. Formand Anders Christiansen aflagde bestyrelsens beretning for året
og efterfølgende aflagde Stig Christensen beretning for
kapsejladsudvalget. Beretninger kan læses særskilt.
3. Kasserer Claus Pedersen aflagde regnskab for det det seneste år.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev enstemmigt
vedtaget.
5. Der var ikke indkommet forslag til behandling af
generalforsamlingen.
6. Formand Anders Christiansen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem
Claus Pedersen og Bent Larsen blev genvalgt. I stedet for afgået
medlem Stig Christensen blev Stig Andersen foreslået og valgt.
Bestyrelsessuppleant Henrik Petersen blev genvalgt. Revisorer
Britta Kjøngsdal og Søren Arentoft blev begge genvalgt.
7. Frederik Harhoff forespurgte om muligheden for at tanke
marinediesel i Stege havn. Formanden svarede at ifølge
havnefogeden skulle det gamle tankanlæg fornys. Eftersom der
hidtil ikke er blevet solgt ret meget marinediesel i Stege har
havnefogeden valgt ikke at investere ca 200.000 kroner i et nyt

anlæg. Det er muligt at tanke marinediesel i Kalvehave havn.
Formanden vil forelægge spørgsmålet til havnefogeden ved møde i
havneudvalget.
Jens Martin Mortensen klagede over unødig bilfærdsel på
kajområdet i kulhavnen og vendinger ved de sorte skure. Han
foreslog en form for afspærring. Dette er også et problem i
sukkerhavnen når der arbejdes med master, søsætning og optagning
af både. Ligeledes beklagede Jens Martin sig over lystfiskere der
står på området syd for de sorte skure. Der er risiko for at vildfarne
fiskeblink lander på lystbådene med risiko for skader på besætning
og udstyr. Forholdene vil blive forelagt havnebestyrelsen ved
førstkommende møde.
Peer Radich fortalte om to klubarrangementer i vinter. Den 12.
januar fortæller Jesper Radich om sine oplevelser med kapsejlads i
den helt store liga. Dette arrangement foregår i Stege biograf kl 16.
Den 16. februar arrangerer sejlklubben en filmaften i biografen med
’flådens friske fyre’ og efterfølgende spisning i klubhuset.
Det påtænkes at afvikle hjerte/lunge-rednings kursus i løbet af
foråret. Se hjemmesiden for yderligere informationer. Der var
forslag om placering af en hjertestarter ved klubhuset. Frederik
kontakter Røde Kors desangående. Peer takkede formanden for at
holde bestyrelsen løbende ajourført med indkomne informationer.
Du kan se bestyrelsens beretning og beretning om kapsejladserne på
hjemmesiden: www.sejlklubbenmoen.dk

