
                                                                        Sejlklubben Møn

                                               Generalforsamling d. 13.-11.-19

                                                  Dagsorden iflg. Vedtægterne

1)    Valg af dirigent.

Bestyrelsens forslag er Niels Kjøngsdal som vælges uden modkandidat.

Dirigenten konstaterer efterfølgende, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold 

til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig.  Dirigenten giver herefter 

ordet til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning.

2)Formanden aflægger bestyrelsens beretning ,som er vedhæftet dette referat som 

bilag og som herefter kan findes i klubbens mappe indeholdende bestyrelses-og 

generalforsamlingsreferater.  Forskellige spørgsmål især ang. havnens bevågenhed 

og prioritering i Kommunen, henvistes til punktet : Havneudvalgets beretning. 

Kapsejladsudvalget   : (Bent L) :  Onsdagssejladserne gennemført med god deltagelse (5,5 båd pr. 

gang.)  Årets samlede vinder –Allan Smith i ”Carina”har dermed vandrepokalen med sit navn 

indgraveret.  ”Lindholm Rundt” –klubbens hovedkapsejlads- blev gennemført i meget let vind med 

afkortning af banen til følge. Det gav noget efterfølgende arbejde med korrektioner på de 

oprindelige respiter som følge af den nye, reducerede banelængde og dermed de endelige 

placeringer. Det hele blev gjort til alles tilfredshed og fin stemning om aftenen

Aktivitetsudvalget : (Peer) :  Udover det af formanden nævnte, var der filmarrangement i Møn Bio 

–v. Claus- d. 16.febr. med efterfølgende spisning i klubhuset.  Fin tilslutning og vil blive søgt 

gennemført igen . I maj havde vi besøg af  ”Sejl Sikkert”-instruktør med fokus på ”mand-over-

bord” uheldet. Det involverede en praktisk øvelse på vandet med overbordfald og optagning ved 

en besætnings egen formåen (ikke nemt-!!) og dels ved en Falckbåds med tilhørende besætnings 

hjælp (meget enklere-!!). Herfra en stor tak til Falck for at stille op.

Motorbådsudvalget : (Claus)  : Vi sejler videre-!

Klubhusudvalget : (Stig A.) :   Ikke noget nyt.



Havneudvalget : (Anders) :  Meget er sagt i bestyrelsesberetnigen , og det må bare understreges, 

at det er utilfredsstillende med de stadigt uforløste forventninger til ansættelse af en 

havnefoged ,der har de nødvendige kompetencer og erfaringer med forholdene og udfordringerne 

i en havn.

Under debatten kom der en velfortjent ros til Bendt J. for et stort arbejde med både at få 

jubilæumsfesten på skinner og at få et større puslespil med kraner , båd-og stativplaceringer og et 

uklart kompetenceforhold mellem kommunen (Havnefogeden) og os (Bendt) til at fungere ved den 

nyligt overståede bådoptagning.

I den anden ende kom en u-misforståelig kritik v. Risse ,af forløbet ved optagningen i Kulhavnen, 

hvor deres bådstativ landede i den fjerneste ende af pladsen,- uden at de selv var tilstede. Det kom 

der en til tider følelsesladet debat ud af, men afspejlede bl.a. præcis en følge af, at der var og er et 

misforhold mellem den formelle ledelseskompetence i en sådan situation 

(Kommunen/Havnefogeden) og så den reelle ditto ,- når der skal træffes beslutninger her og nu.   

Som det af flere blev udtrykt -: Det kan kun blive bedre og det håber vi da at det gør-!    

Formanden luftede tanken om at der blev nedsat et udvalg til fremme af samarbejdet og 

synliggørelse af behov i Stege Havne.  Der blev udtrykt nogen usikkerhed om det var den rigtige 

vej,- men også svært at se,-hvad så.

3) Forelæggelse af revideret regnskab v. kasserer (Claus) :   Regnskabet godkendt med ros.

4)Fastsættelse af kontigent ,-kasserer fremsætter bestyrelsens forslag  :

Juniorkontigent  : 460,-kr

Senior    --              460,-kr

Ægtepar/saml. -  690,- kr

Passivt  kont.    -  125,- kr  

  Forslaget godkendt.

5)Behandling af indkomne forslag :  Ingen indkommet.

6)Valg :

Bestyrelsen er herefter sammensat således ::

Anders Christiansen       (Formand)  



Bendt W.Jespersen        (Bestyrelsesmedlem)

Peer Radich Johansen  (          -/-                     )

Jens Refstrup                 (         -/-                     )

Bent Larsen                   (         -/-  - var ikke på valg)

Claus Pedersen             (         -/-  - var ikke på valg)   

Stig Andersen               (         -/-  - var ikke på valg)

Henrik Petersen             (Bestyrelsessuppleant)

Britta Kjøngsdal            (Revisor)

Søren Arentoft               (  -/-     )

Erik Rasmussen             (Revisorsuppleant)  

  

7)Eventuelt  :

Lidt hyppigere medlemsmøder kunne være aktiverende blandt medlemmerne

Etablering af et udekøkken kunne være et konkret projekt, som dels tilgodeså flere,-ikke mindst 

gæstesejleres –ønsker og dels kunne sætte et kommunalt fokus på Stege lystbådehavne.

Afslutning ,-v. formanden :

Vi ser fremad ,såvel til kommende vintersæson ,som til tiden herefter og bådene  atter er kommet 

i vandet.

Et trefoldigt leve for Sejlklubben Møn -!!

Vinden er vor-!

                    Ref. Peer

------------------------------------------------------

                         Niels Kjøngsdal ,  dirigent




