
Sejlklubben Møns bestyrelse

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

Næstformand Stig Christensen
Tlf.: 51 15 42 78  Mail: stig.christensen@man-es.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 Peer Radich Johansen
Tlf.: 55 82 61 91  Mail: peerradich@gmail.com

Medlem Bent Larsen
Tlf.:   29363784  Mail: bela@dadl.net

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

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.
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. Det er dyrt og tidskrævende at sende nyhedsbrevet i papirform så 
send en mail med din mailadresse til: clausjudy@mail.dk  

Mvh kassereren 

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 2-2018

Formanden har ordet
Sommeren 2018 vil bl.a. blive husket for mere end 70 sommerdage og mere
end to måneder uden regn. Dette skabte uanede muligheder for at nyde 
udendørs livet såvel til lands som til vands. Onsdagssejlerne har også 
bemærket de fine vindforhold der har resulteret i at alle sejladser er 
gennemført siden begyndelsen af maj måned.
Det meget omdiskuterede nye slæbested blev asfalteret sidst i juni måned 
betids nok til brug af de to ungdomssommerlejre. Det bliver interessant at se
hvor meget slæbestedet bliver benyttet af trailerbådene.
Havneudvalgets afløser er så småt ved at komme på plads efter indsættelse 
af den nye havnechef Annemette Hommel. Indtil videre deltager 
sejlklubbens formand og kasserer i møderne.
Sejlklubben Møn deltog i år i Vild med Vand dagen. Det var meget 
begrænset hvad vi fik af besøg, men vi har en ide om hvor der skal sættes 
ind til næste gang.
I oktober måned 2019 kan sejlklubben Møn fejre sit 75 års jubilæum. I den 
anledning har bestyrelsen besluttet at nedsætte et jubilæumsudvalg til at 
planlægge festlighederne. 
 I opfordres til at melde jer til jubilæumsudvalget således at vi kan få 
planlagt en fantastisk fest. Skriv til formanden hvis du er interesseret og vi 
vil indkalde til det første møde efter generalforsamlingen.
 I ønskes alle et godt efterår.
Anders Christiansen

Hovedkapsejlads

Klubbens hovedkapsejlads afholdtes d. 8. september. Der var som 
sædvanlig præmie til alle startende både. Aglaia, Sejlklubben Møn vandt 
foran Provence og med 1000fryd på tredjepladsen. Efter sejladsen var der 
molebajer til alle og fest og præmieuddeling om aftenen. Stig sørgede for 
underholdende udlevering af de mange præmier sponseret af Tofts Røgeri. 
Se det fulde resultat på hjemmesiden 



Vedligehold af klubhuset
Husk at afsætte nogle timer lørdag d. 22. september til lidt vedligehold af 
klubbens faciliteter. Vi starter kl. 9.00 med morgenmad. I denne omgang er 
det udvendig vedligehold af klubhus og veranda. Måske skal vi også kikke 
på masteopbevaring igen, stativerne i smøgen mellem XL og stenhuggeren 
trænger stadig til et tjek

Bådoptagning
Søren Kran tager både op lørdag d. 13. oktober med start kl. 8.00. Bendt 
Jespersen tlf. 24 76 41 91 er koordinator. Prisen er i år 450,- pr. løft. 550,- 
for bådejere der ikke er medlemmer af klubben.

Palles Kraner tager både op d. 27. oktober med start kl. 8.00 i 
Sukkerhavnen. Bendt Jespersen tlf. 24 76 41 91 er koordinator. 

Priser:

Løft af mast kr. 300,-

Løft af båd ( både der sættes direkte i stativ/bukke efter løft i Sukkerhavn 
eller i Kulhavn. kr. 600,-

Tansport i Stege/Lendemarke kr. 1300,-  max 36 fod max vægt 6,5 ton

Transport uden for Stege/Lendemarke pris efter afstand 

Tillæg for ikke medlemmer kr. 100,-

Standerstrygning

Vi stryger standeren lørdag d. 27. oktober kl. 11.00 og slutter en god sæson 
af med fællesspisning i klubhuset

Besøg af kendt dansk sejler

Allerede nu kan vi fortælle ,at vi på et nærmere angivet tidspunkt i januar-
19, får besøg af en af dansk sejlsports kendte skikkelser ,-Jesper Radich.

Ved et arrangement i klubben kommer Jesper og fortæller om sine 
oplevelser og erfaringer som en af ganske få danskere der har professionel 
sejlads som levevej.  Det er sejlads i den ”dyre” ende som vi taler om og 
som gør dette muligt,- dvs. kapsejladsbåde i 100 -150 fods størrelsen  
herunder også de legendariske J-både . Derudover er det træning af og med 

internationale kapsejladshold i noget mindre bådstørrelser som er hans 
hverdag.
Vejen hen til disse opgaver er kapsejladsresultater gennem årene der i store 
træk taler for sig selv : Et utal af vundne nationale og internationale 
regattaer –og mesterskaber,- herunder 3 europamesterskaber i matchrace og 
som eneste dansk sejler, vinder af den prestigefyldte World Match Racing 
Tour.  
Jesper vil selv komme ind på, hvad hele baggrunden har betydet for det, han
har muligheder for at beskæftige sig med  nu .Hold øje med Hjemmesiden,-
vi vender tilbage når vi kender datoen for dette spændende arrangement.

Generalforsamling 14.11 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, 
revisorer og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 6 dage 
før generalforsamlingens afholdelse.


