
Generalforsamling i sejlklubben Møn den 14. november 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, suppleant og revisorer.

7. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Inden afholdelse af selve generalforsamlingen blev 

nyligt afdøde medlem af sejlklubben Hartvig Jensen mindet for hans gode humør, sejlglæde og positive 

livssyn lige til det sidste.

1. Bestyrelsen foreslog Niels Kjøngsdal som dirigent – han blev valgt.

Niels takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indvarslet iht. 

Vedtægterne.

2. Formand Anders Christiansen aflagde bestyrelsens beretning for året og efterfølgende aflagde Stig 

Christensen beretning for kapsejladsudvalget. Beretninger kan læses særskilt.

3. Kasserer Claus Pedersen aflagde regnskab for det det seneste år. Regnskabet blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget.

5. Der var ikke indkommet forslag til behandling af generalforsamlingen.

6. Formand Anders Christiansen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Claus Pedersen og Bent Larsen 

blev genvalgt. I stedet for afgået medlem Stig Christensen blev Stig Andersen foreslået og valgt.

Bestyrelsessuppleant Henrik Petersen blev genvalgt. Revisorer Britta Kjøngsdal og Søren Arentoft 

blev begge genvalgt.

7.  Frederik Harhoff forespurgte om muligheden for at tanke marinediesel i Stege havn. Formanden 

svarede at ifølge havnefogeden skulle det gamle tankanlæg fornys. Eftersom der hidtil ikke er 

blevet solgt ret meget marinediesel i Stege har havnefogeden valgt ikke at investere ca 200.000 

kroner i et nyt anlæg. Det er muligt at tanke marinediesel i Kalvehave havn. Formanden vil 

forelægge spørgsmålet til havnefogeden ved møde i havneudvalget.

Jens Martin Mortensen klagede over unødig bilfærdsel på kajområdet i kulhavnen og vendinger ved

de sorte skure. Han foreslog en form for afspærring. Dette er også et problem i sukkerhavnen når 

der arbejdes med master, søsætning og optagning af både. Ligeledes beklagede Jens Martin sig 

over lystfiskere der står på området syd for de sorte skure. Der er risiko for at vildfarne fiskeblink 



lander på lystbådene med risiko for skader på besætning og udstyr. Forholdene vil blive forelagt 

havnebestyrelsen ved førstkommende møde.

Peer Radich fortalte om to klubarrangementer i vinter. Den 12. januar fortæller Jesper Radich om 

sine oplevelser med kapsejlads i den helt store liga. Dette arrangement foregår i Stege biograf kl 16.

Den 16. februar arrangerer sejlklubben en filmaften i biografen med ’flådens friske fyre’ og 

efterfølgende spisning i klubhuset.

Det påtænkes at afvikle hjerte/lunge-rednings kursus i løbet af foråret. Se hjemmesiden for 

yderligere informationer. Der var forslag om placering af en hjertestarter ved klubhuset. Frederik 

kontakter Røde Kors desangående. Peer takkede formanden for at holde bestyrelsen løbende 

ajourført med indkomne informationer.


