Sejlklubben Møns bestyrelse
Formand

Mogens Dahl Hansen
Tlf.: 40 42 01 84 Mail: mogensdahlhansen@gmail.com

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

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

Medlem

Torben Bülow
Tlf.: 61 68 61 29 Mail: torbenvb@gmail.com

Medlem

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

Klubbens historie
Jeg savner lidt input fra medlemmerne til klubbens historie, gamle
protokoller kan fortælle meget, men det daglige klubliv er ikke med der.
Kunne nogle af jer der har været med i mange år ikke levere lidt gode
anekdoter og fakta om klubliv, kapsejladser og andet som kunne komme
med. Jeg vil gerne lægge det på vores hjemmeside, så selv om vores
jubilæum er et par år ud i fremtiden er jeg i gang med skriveriet.
jensrefstrup@gmail.com

Navigationskursus
John Harpsøe vil levere et opfriskningskursus i navigation tirsdagene d. 7.
og 14. Marts Begge dage kl. 19-22. Er din terrestriske navigation rustet lidt
efter navigatoren er kommet til? Her er chancen for at friske din viden op så
du også kan navigere selv om navigatoren skulle svigte. Opfriskningskurset
kræver ingen forberedelse og der er ikke noget hjemmearbejde. Du medbringer: Passer, kurslineal/parreallineal, blyant, viskelæder og kladdepapir.
Vi sørger for kaffen samt øl/vand til klubbens hyggelige priser.

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 1-2017
Formanden har ordet
Et år er gået og vi har taget et nyt i brug,vi må forsøge at få det bedste ud af
det. Alle har vel bemærket der har været højvande, jeg kan oplyse at der
ikke er skader på klubhus. Jeg har ikke hørt om der er skader på både som
ligger i vandet, men jeg bemærkede at der var vagt på en båd på
midterbroen, en person ville ud for at se til sin båd i mørke med vand over
broerne, det mente jeg var for farligt så det fik han ikke lov til, lidt skader
på en båd bør ikke hvis uheldet er ude koste liv. Jeg vil gerne takke Risse
for det store arbejde hun har lagt i sit bestyrelsesarbejde den tid hun var
med, og så vil jeg byde Anders velkommen tilbage i bestyrelsen. Også tak
til dem der gør et stort arbejde for klubben når der skal laves noget, det er
ikke så slemt at være formand med så aktive medlemmer.
Med venlig hilsen Mogens.

Vedligehold af klubhuset
Klubhuset skal have den sædvanlige overhaling inden sæsonstart. Vi mødes
d. 1. april kl. 8.00 til morgenkaffe. Torben Bülow er tovholder på projektet.
Vi skal have repareret stole og bordene på terrassen. Lidt malearbejde og
rens af tæpper. Bliver vi mange skulle det klares på en dag, bliver vi ikke
færdige mødes vi igen søndag.

Søsætning
I år bliver søsætningen klaret på en weekend, Frede Andersen starter fredag
d. 21. april og fortsætter d. 22. Tilmelding og forudbetaling til Per Jørgensen
tlf. 26 28 92 69 senest tirsdag d. 18. april.
Søren Kran sætter både i vandet søndag d. 23. april med start kl. 7.00.
Mogens Hansen tlf. 40 42 01 84 er koordinator søndag.

Standerhejsning
Der er standerhejsning lørdag d. 29. april kl. 11.00, efter standerhejsningen
er der lidt hyggeligt samvær i klubhuset. Vi plejer at spise lidt medbragt og

se frem til en ny sejlsæson med gode timer på vandet.

Onsdagssejlads
Onsdagssejladserne starter d. 3. 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 15,81% og 5,4 startende både pr. sejlads gør vi
endnu bedre i år. Husk der er mødepligt!

SejlSikkert
Tirsdag den 2 maj kl. 19.00 får vi besøg af en instruktør fra Søsportens
Sikkerhedsråd. Kom og bliv opdateret på sikkerhed til søs.

Hovedkapsejlads
Klubbens hovedkapsejlads bliver som sædvanlig den første weekend i
september, sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi skal have et stort felt igen
i år, som en nyhed vil vi have fotograf på, så alle deltagere kan få gode
billeder fra sejladsen.

Vi har stadig et vigende medlemstal på trods af medlemstilgang.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4. Fastsættelse af kontigent.
Forslag om uændret kontigent. Vedtaget.
5. Behandling af indkommende forslag.
Der er ingen indkommende forslag.
6. Valg af formand.
Anders er valgt til bestyrelsen, Stig og Claus er genvalgt. Søren valgt til
revisor, revisorsuppleant Carl Erik Jansson.
7. Evt.
Et medlem ønsker generelt svar på spørgsmål stilet til bestyrelsen.
Drøftelse af masteskur.
Referat gennemgået med dirigenten og godkendt.

Pinsetur
Pinseturen går i år til Rødvig, vi starter fredag. d. 2. juni og er hjemme igen
d. 5. Husk alle både er velkomne, også de sejlførende.

Referat af generalforsamlingen 19.11 2016
1. Valg af dirigent
Forslag : Carl Erik Jansson. Carl Erik er valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt varslet.
Forsamlingen tog dette til efterretning.

Kontingent 2017
Generalforsamlingen i november 2016 vedtog uændret kontingent for
i år, og i slutningen af februar udsendes opkrævningerne.
Ved for sen indbetaling, og dermed udsendelse af rykker, vil denne
blive pålagt et gebyr på 25,00 kr.

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.

2. Bestyrelsens beretning.
Mogens fremlagde beretning fra formanden samt oplæsning af beretning fra
kapsejladsudvalget.
Der blev under beretningen stillet spørgsmålstegn ved den forelagte brug af
blå ledninger. Erik Boldrup havde talt med Havnefogeden. Havnefogeden
henstiller til at medlemmerne bruger den blå ledning til alt brug af strøm.

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.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år.
Claus fremlagde regnskabet.

Mvh kassereren

