
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.co

Suppleant Henrik Petersen
Tlf.: 60 12 90 56 Mail:hjpentreprise@mail.dk

Kollektiv ansvarsforsikring
Codan A/S har ændret proceduren for ansøgning, og ændring af, kollektiv 
ansvarsforsikring på lystfartøjer.
Ansøgning: Oplysningsskema, printes fra hjemmesiden eller rekvireres hos 
kassereren, og det udfyldte skema returneres til igen til kassereren som sender 
det til Codan A/S.
Ændring: Ved skift af båd, udfyldes et nyt ansøgningsskema, som sendes til 
kassereren, som videresender det til Codan A/S.
Du kan printe et ansøgningsskema fra klubbens hjemmeside.
Det sker alt sammen elektronisk, dvs. at et udfyldt skema scannes, og sendes til 
kassereren, har man ikke mulighed for dette, afleveres et udfyldt skema i stedet, 
og kassereren sørger for det videre.
Skader og opsigelse: Der skal forsikringstager stadig selv rette henvendelse til 
Codan A/S.

Medlemsoplysninger.
Vi mangler stadig mailadresse på en del medlemmer. Husk at give besked 
hvis du har ændringer eller ikke har opgivet din mailadresse endnu. Det er
dyrt at bruge Postnord.  Mvh kassereren

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 2-2021

Formanden har ordet
Jeg kunne fristes til at kopiere nyhedsbrevet fra samme tid sidste år. Vi er 
stadig underlagt Covid-19 restriktioner selvom en stor del af sejlklubbens 
medlemmer er blevet, eller har haft mulighed for at blive vaccineret. 
For at være større forsamlinger indendørs kræves der nu et såkaldt Corona 
Pas, noget som mange af os helt sikkert har stiftet bekendtskab med hvis vi 
vil på restaurant eller museumsbesøg.
Bestyrelsen har i løbet af foråret sendt flere informationsbreve til alle 
medlemmerne. Heraf fremgår det at generalforsamlingen for 2020 endnu 
ikke er afviklet. Vi ønsker at kunne afvikle generalforsamlingen uden at 
have begrænsninger for hvem der kan og må deltage.  
Vi har igen i år haft nogle udfordringer med grupperinger af unge 
mennesker der tager ophold på sejlklubbens terrasse. Vi har prøvet at 
komme i dialog med dem og holde terrassen åben for alle på rimelige vilkår.
Det har skabt frustrationer og utilfredshed hos flere af jer medlemmer og 
andre brugere af havnen. Såvel havnefoged, som SSP (Skole, Social og 
Politi) har været kontaktet. Vi er ikke indstillet på at lave et decideret forbud
for ophold på terrassen, men håber at vi igennem dialog og jævnlig kontakt 
kan skabe et acceptabelt samarbejde.
Kim havnefoged har mange bolde i luften. Han har ved godt solidt arbejde 
fået opsat nogle nye redningsstiger tæt ved Storebro og indsejling til 
kulhavnen. Kim arbejder også på at få opstillet en kontorpavillon ved de 
sorte skure i kulhavnen. Han ønsker at være nærmere havnens brugere og 
kunne se hvad der sker. 
I forbindelse med et forslag for takstregulativ 2022 kan vi imødese en 
stigning i havnepladslejen på cirka 10 procent. Forklaringen er at 
administrationen ønsker færre forskellige satser i kommunens havne. Stege 
bliver derfor sidestillet med Vordingborg, Præstø og Klintholm havn. Jeg 
har argumenteret for at vi så også skal have de samme faciliteter, det være 
sig toilet og badeforhold, mastekran. Sidst men ikke mindst en havnefoged 
der kan koncentrere sig om Stege havn og ikke sideløbende skal tage sig af 
tre andre havne. Det sidste ord er ikke sagt og skrevet i denne sag.



 I løbet af foråret har vi set mange nye både i havnen og flere bådejere har 
meldt sig ind i sejlklubben Møn. Tak for dette og velkommen til Møn. Vi 
glæder os til at se jer til generalforsamlingen og andre arrangementer i 
fremtiden.     

Bådoptagning
Der er planlagt en enkelt dag til optagning af både, det bliver fredag d. 29. 
oktober med start kl. 8.00. Som tidligere år startes der i Sukkerhavnen. 
Betaling kr. 560-  betales enten til klubbens bankkonto 6140 6117012 en 
uge før eller med mobilbank på dagen. Der er ikke muligt at betale med 
Mobilepay. Tilmelding til optagning skal ske på hjemmesiden: 
www.sejlklubbenmoen.dk.

Standerstrygning

Vi stryger standeren dagen efter den fælles bådoptagning d. 30. oktober kl. 
11.00. Efter standerstrygningen er der fællesspisning i klubhuset. Klubben 
er vært ved en forfriskning.                                   

Onsdagssejlads
Der er i år tilmeldt 7 både til onsdagssejladserne, der har i snit været 5 både 
på vandet til sejladserne, ikke helt på niveau med tidligere. Sejladserne har 
været heldige med vejret, alle sejladser er til dato afviklet med fornuftige 
vindforhold. 

Generalforsamling
Generalforsamling 2021 afholdes d.17.11 kl. 19.00 i klubhuset. Da det ikke 
var muligt planmæssigt at afholde generalforsamling i november 2020 er 
det besluttet at afvikle godkendelse af regnskab 2020 som et første punkt på
dagsordenen for generalforsamling 2021. 
Dagsorden for generalforsamlingen ser derefter således ud:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af regnskab 2020
3. Bestyrelsens beretning for de to seneste år
4. Forelæggelse af regnskab for 2021 til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisorer.
8. Eventuelt

Aktiviteter
I forbindelse med hovedkapsejladsen Lindholm Rundt d. 4. september 
afholdes præmieuddeling og fællesspisning i klubhuset. Grillen er tændt og 
alle medlemmer med pårørende inviteres til at deltage. Tilmelding til fælles-
spisningen kan ske til kassereren på mail: kasserer@sejlklubbenmoen.dk  
Kapsejladsudvalget kan bruge lidt ekstra hænder til borddækning og andre 
opgaver så er der nogen der gerne giver en hånd for at skabe en hyggelig 
aften er de meget velkomne.

Lindholm Rundt
Årets hovedkapsejlads afvikles lørdag d. 4. september med start af 1. båd kl.
10.00. Tilmelding og øvrig information kan findes på hjemmesiden: 
www.sejlklubbenmoen.dk/lindholm-rundt-2021/

Vel mødt til en god kapsejladsdag med to ture rundt om Lindholm, i alt 18 
sømil.

Lindholm rundt 2018


