Bestyrelsens beretning 2018

Sejlersæsonen 2018 vil helt sikkert blive husket for mere end 70 sommerdage med fantastisk vejr for alle de
der elsker solen. Efteråret bød også på flere løvfaldssommerdage og der var rig mulighed for gode sejladser
sidst i oktober måned.
Efter generalforsamlingen 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Bendt som sekretær, Claus som kasserer
og Stig som næstformand. Efterfølgende blev diverse udvalg etableret.
I februar måned afholdte klubben en fastelavnsfest samt et foredrag om VTS Storebælt. I april måned
arrangerede hjerteforeningen et foredrag med en sand vovehals. Ja man kan vist godt driste sig til at sige
vanvittig hjertesyg mand der fortalte om sit livs sejlads tværs over Atlanterhavet med orkaner og alskens
ulykker. Det var en utrolig beretning som kræver mere end almindeligt held for at overleve.
Søsætning af bådene blev koordineret i fællesskab af Bendt Jespersen og Per Jørgensen. Per meddelte at
han ikke længere ønskede at stå for denne aktivitet. Bendt påtog sig ansvaret for koordinering af de fælles
optagninger og søsætninger. Bendt har i efteråret lagt et meget stort arbejde i dette godt hjulpet af Claus.
Havnefogeden havde uddelegeret ansvaret for pladsfordeling til Bendt.
I foråret fik Claus den lyse ide at bede vores nye sejlklubmedlem Eva, der arbejder på et syværksted, om at
udarbejde et forslag til inddækning af vores udendørs terrasse. Igennem mange år har det været en stor
udfordring at inddække terrassen ved Lindholm rundt kapsejladserne. Efter et grundigt forarbejde,
opsætning af et prøveeksemplar og modtagelse af et overslag på prisen blev arbejdet sat i gang. Eva har
fået lov at benytte dele af vores jolleskur som syværksted, og derfor har vi kun betalt materialeprisen for
inddækningen. Det lykkedes lige med hiv og sving at få alt klar fredag inden Lindholm rundt sejladsen.
Inddækningen viste sig at leve op til vores forventninger.
I foråret og igen i efteråret afholdt sejlklubben arbejdsdage hvor vi fik udført tiltrængte vedligeholdelses og
male opgaver. Selvom det hedder arbejdsdag er det nu nærmere arbejdstimer, og det er utroligt hvor
meget 14 mennesker kan få udrettet på fire timer. Tak til jer der deltog.
Vild med vand dagen løb vist ud i sandet kan man sige. Aktiviteterne på havnen med Falck og færgen Møn
tiltrak publikum. Vi skal tænke anderledes hvis vi vil have ikke sejlere til at fatte interesse for vores klub og
aktiviteter.
De to optimist sommerlejre blev afviklet i god ro og orden. Her viste det nye slæbested sig at være godt
placeret for jollerne.
I september afholdt vi Lindholm rundt kapsejlads. Stig vil berette om dette senere.
Det nye slæbested spøger fortsat. Betalings bomme ved havne i hele Vordingborg kommune bliver fjernet
efter en politisk beslutning. Fremover skal trailerbåde betale som andre brugere. Det bliver interessant at
følge udviklingen i de kommende sæsoner. Havnefogeden flytter lågen hen ved slæbestedet så cyklister og
knallerter forhåbentlig kan afholde sig fra at køre på bådebroerne.
Standerstrygning kom desværre i konflikt med den sidste bådoptagning. Dette burde dog ikke afholde de
medlemmer der ikke tog båd op i at deltage. Faktum var at seks medlemmer mødte op til standerstrygning.
Det kan tænkes at vi også her skal gøre det anderledes, forslag er velkomne.

Masteopbevaringspladsen ved XL byg er blevet renoveret på den ene side. En del master der blot henligger
på ubestemt tid er lagt sammen til højre. Havnefogeden vil mærke masterne og dermed muligvis få kontakt
med ejerne. Til næste år får havnefogeden nye beføjelser således at han kan fjerne ubenyttede både,
master og stativer, der blot ligger hen uden opmærksomhed og betaling for leje. Husk iøvrigt at låse
mastekranen efter brug, eller hvis I kommer forbi og ser at den står ulåst uden brugere.
Autocamper pladsen er ligeledes politisk blevet sat på st by. Dette gør at autocampere nu holder hvor de
kan finde plads efter eget forgodtbefindende. Vi opfordrer det nye havneudvalg til at arbejde for en
passende holdeplads og ordnede forhold for autocampere.
Om et år kan sejlklubben Møn fejre sit 75 års jubilæum. Bestyrelsen har planlagt at nedsætte et
jubilæumsudvalg der skal udarbejde forslag til og planlægge hvorledes jubilæet skal fejres. Vi har de
økonomiske muligheder for at holde et godt jubilæum. Meld dig til bestyrelsen hvis du har lyst til at deltage
i udvalgsarbejdet.
Klubbens hjemmeside fungerer fint og I opfordres til at besøge den med passende mellemrum for at se på
kalenderen og hvad der ellers må være af informationer og nyheder. De der endnu ikke er på internettet får
tilsendt sejlklubbens nyhedsbreve med post nord.
To af sejlklubbens medlemmer Anne og Erik tilbød efter den seneste generalforsamling at stå for en
indvendige rengøring og oprydning i klubhuset. De har gjort et stort arbejde igennem året. Mange tak for
jeres indsats.
Et tilbageblik på årets aktiviteter giver stof til eftertanke mht. udvalg og dets medlemmer. Så at sige alle
udvalg bestod af bestyrelsesmedlemmer – og kun bestyrelsesmedlemmer. En sejlklub er ikke mere end
dens medlemmer gør den til. Vi vil opfordre sejlklubbens medlemmer til at melde sig i de udvalg hvor de
har interesse og kan bidrage med inspiration og udvikling. Hvis I ikke er til udvalg, men gerne vil hjælpe, vil
vi meget gerne høre fra jer.

