
Sejlklubben Møns Bestyrelse 
Formand Mogens Hansen 

Tlf. 40 42 01 84 mail: mogensdahlhansen@gmail.com 
Næstformand Risse Kanstrup 

Tlf. 24 23 10 48 mail: rkanstrup@hotmail.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 Jens Refstrup 

Tlf. 50 50 14 98 mail: jensrefstrup@gmail.com 
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 
 

Gamle effekter / dokumenter 
Klubbens 75 års jubilæum 

I anledning af at klubben om nogle få år kan fejre sit 75 års jubilæum, så har 
bestyrelsen bedt Jens Refstrup om udarbejde et jubilæumsskrift, og i den 
forbindelse, er han interesseret i oplysninger, og meget gerne billeder m.m. 
Jens Refstrup Tlf. 50 50 14 98 mail: jensrefstrup@gmail.com 
 

Vinter og forårsaktiviteter 
Bestyrelsen er allerede nu I fuld gang med at planlægge vinterens og forårets 
aktiviteter, så hvis du hare en god ide til et arrangement, foredrag eller noget helt 
tredje, så henvend dig til et bestyrelsesmedlem. 
Vi har følgende i tankerne, foredrag, genopfriskning af navigation og tovværkslære, 
fælles biograftur …… 
 
 
 

 

Sejlklubben Møn 
Nyhedsbrev 2-2016 

 
 

Formanden har ordet 
 
Det er dybt underligt, at man her i sommervarmen og midt i en sejlsæson, 
skal tage stilling til vinterens aktiviteter, og ikke mindst hvilket niveau skal vi 
lande på. 
 Jeg vil blot her nævne de to foredrag, med henholdsvis 
Marianne og Bjarne Ejlertsen samt John Harpsø, som fortalte om glæden 
ved at sejle rundt i Middelhavet, især i det Græske. 
 Vores filmforevisning i Stege Biograf, var en betinget succes, 
dem der deltog har udtrykt tilfredshed, men vi havde gerne set flere til dette 
lidt anderledes arrangement, spørgsmålet er om vi skal gentage det. 
 Vi er kommet godt i gang med sejlsæson 2016, trods det meget 
kolde og lange forår, lykkedes det at få bådene i vandet, og vore sejlende 
aktiviteter begyndte. 
 Desværre lykkedes det ikke at få gennemført vild med vand 
projektet, til gengæld sætter vi alle sejl til i et projekt der hedder aktiv havn. 
 Vinterens aktiviteter er allerede i støbeskeen, vi planer efter at 
holde et efteruddannelseskursus i navigation, lige som et enkelt foredrag er 
planlagt, dog ikke i detaljer. 
 Forsat god sejlsæson, og med håbet om at så mange som 
muligt deltager i vore arrangementer og kapsejladser. 
 

Mogens Hansen 
formand 

 
 
 

mailto:jensrefstrup@gmail.com


Aktiv havn 
Lørdag d. 20. august 
Det foreløbige program: 

 10.15 Prins Jørgen garden går gennem Stege 
 11.00 Borgmester Knud Larsen åbner dagen ved Sejlklubben 
 13.00 Sang og underholdning i telt v/Sejlklubben 
 15.00 Sang og underholdning i telt v/Sejlklubben 
 16.00 Afslutning 
En meget lang række foreninger, fra hele Vordingborg kommune, vil være 
tilstede på havnearealerne. 
I Sejlklubbens lokaler vil der være mulighed for køb af kaffe, the og kage, 
ligesom det er her der er informationscenter. 
 

Udvendig vedligeholdelse af klubhus 
Søndag d. 21. august kl. 08.00 

Vi skal have ordnet klubhuset inden vores hovedkapsejlads, der skal bl.a. 
males nordlige gavl, smøres terrasse, klippes beplantning og meget mere. 
Traditionen tro starter vi kl. 08.00 med morgenmad og kaffe, og dagens 
arbejde bliver uddelegeret. 
 

Hovedkapsejlads og pålidelighedssejlads 
Lørdag d. 3. september 

Allerede fredag d. 2. september, skal vi bruge folk, bl.a. til dækning af borde, 
klargøring af markeringsbøjer og meget mere, afhentning af øl, vand og vin. 
Lørdag, skal vi alle i sving, nogle skal sejle, andre har administrative opgaver, 
andre skal vaske op. Om aftenen skal der passes bar, gerne på skift. 
Søndag skal der rydes op i klubhuset og nærliggende grønne areal, lige som 
bøjer m.m. skal på plads. 
TILMELDING TIL PÅLIDEHEDS OG KAPSEJLADS PÅ KLUBBENS HJEMMESIDE 
 

Afslutning onsdagssejladserne 
Onsdag d. 7. september kl. 18.00 er sidste sejladsaften 

Vanen tro, så er der efter sejladsen, skafning, hvorfor tilmelding er 
nødvendig til Risse tlf. 24 23 10 48 eller Stig tlf. 51 15 42 78 
 

Optagning af både 
Lørdag d. 15 oktober kl. 08.30 

Søren kran kommer denne dag, veloplagt som altid, tilmelding og betaling 
til: 
Mogens Hansen, tlf. 40 42 01 84 mail: mogensdahlhansen@gmail.com 

Lørdag d. 22 oktober kl. 07.00 
Frede Andersen og søn, her er der mulighed for transport (mod merpris), 
betaling og tilmelding senest d. 18 oktober til: 
Per Jørgensen, Tlf. 26 28 92 69 mail: esterogper@gmail.com 

HUSK 
At sætte stativerne så tæt, at der er plads til alle 

 

Standerstrygning 
Lørdag d. 4. november kl. 11.00 

Efter standeren er hevet ned fra sin rette plads, er klubben vært ved et lille 
glas. 
Traditionen tro, vil der være mulighed for spisning af medbragt mad, øl, 
vand og vin kan sædvanlig vis købes. 
 

Generalforsamling 
Onsdag d. 16. november kl. 19.00 i klubhuset 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Forslag skal være formanden i hænde senest fredag d. 11. november 

Efter generalforsamlingen er der et lettere traktement 


