Sejlklubben Møn juni 2022
Information til medlemmerne
Bestyrelsen har travlt med diverse møder i bestyrelsen, havneudvalg, havneråd og workshop omkring
havneudviklingsplaner i Vordingborg kommune.
Vores kritiske høringssvar omkring pælehusene ved feriepark Sukkerfabrikken Møn blev afvist af
kystdirektoratet. Det er utroligt at en kommune ikke har mere medbestemmelse over farvandene udenfor
havnegrænsen, og at kystdirektoratet blot fejer rimelige bekymringer af bordet uden videre. Det bliver
interessant at se hvad fremtiden byder på.
Ved mødet i havneudvalget oplyste Kim (havnefoged) at han snart flytter ind i det nyindrettede kontor i
vores tidligere klub- og jollehus. Han oplyste yderligere at Vordingborg kommune har lukket for
pengekassen forstået således at de beløb som de forskellige havneudvalg kunne disponere over til
forskønnelse m.m. er sat i bero indtil videre. Kim har fået en medhjælper (Lars) i de fem sommermåneder
til arbejdet med Stege, Hårbølle, Bogø og Skåninge bro havne.
Kim arbejder hårdt for at få etableret et udekøkken og udslagstoilet (en kumme til tømning af bådes og
autocamperes mobile toiletter).
I begyndelsen af Maj måned opstod der igen problemer med nogle utilpassede unge mennesker der tog
ophold på sejlklubbens terrasse. Claus (kasserer) har gjort et stort arbejde for at komme i dialog med de
unge. Vi har også taget kontakt til et vagtselskab (Securitas) for at høre nærmere om mulighederne for
videoovervågning. Dette er dog ikke sådan ligetil da man ikke må overvåge offentligt tilgængelige områder.
Prisen er også på et niveau udover hvad bestyrelsen føler de kan disponere over uden medlemmernes
accept. Claus store indsat og andre forhold har dog indtil videre vist sig at bære frugt og vi har ikke oplevet
tidligere års store problemer med svineri og støjende adfærd. I sommer kommer der nogle junior Rangers
som vil færdes på havneområdet for at orientere de besøgende på havneområdet om mulighederne i
Stege. De unge vil holde til i det lille sorte skur på kajområdet i kulhavnen.
Sidst i juni måned har vi igen en sommerlejr fra Skovshoved sejlklub på besøg og omkring 1 august er det
Køge bugts unge der har sommerlejr for de unge sejlere.
Forberedelserne til vores hovedkapsejlads Lindholm rundt den 3. september er så småt begyndt. Vi kan
godt bruge nogle flere frivillige hænder til arbejdet denne dag, så hold jer ikke tilbage hvis I har tid og lyst til
at deltage i aktiviteterne såvel til lands som til vands.
I ønskes alle en rigtig god og sikker sommer til lands og til vands.

