Sejlklubben Møns bestyrelse
Formand

Anders Christiansen
Tlf.: 24 47 21 03 Mail: formand@sejlklubbenmoen.dk

Næstformand

Bendt Jespersen
Tlf.: 24 76 41 91 Mail: bwje@vordingborg.dk

Kasserer

Claus Pedersen
Tlf.: 29 26 23 86 Mail: kasserer@sejlklubbenmoen.dk

Sekretær

Peer Radich Johansen
Tlf.: 20 26 48 06 Mail: peerradich@gmail.com

Medlem

Stig F. Andersen
Tlf.: 40 74 84 32 Mail: sfa-1@mail.dk

Medlem

Bent Larsen
Tlf.: 29 36 37 84 Mail: bela@dadlnet.dk

Medlem

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

Kapsejladser i nærområdet.
Den 1. juni deltog fire sejlbåde fra sejlklubben Møn (Manse, Raptus,
Chandelle og Fair Lady) i kapsejladsen Tærø rundt. Grundet lavvandet
sejlede de dog ikke syd om Tærø i år. Ved starten var der medstrøm og
udpræget fordel ved det sydlige mærke. Dette resulterede i flere tyvstarter
og en sejlbåd fra Vordingborg fangede startliniemærket med roret.
Maxi 77 ’Manse’ udgik kort efter start pga. problemer med sejlføringen. De
tre andre fra Møn fik en placering i midten af de ca. 30 startende både.

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.
Mvh kassereren

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 2-2019

Sejlklubben Møn snart 75 år.
Formanden har ordet
Sommeren er over os og snart skal vi til at fejre sejlklubbens 75. års jubilæum. Ved
generalforsamlingen i 2018 og i det seneste nyhedsbrev blev medlemmerne
opfordret til at melde sig til jubilæumsudvalget. Indtil videre er der kun et medlem
i udvalget, og han er lidt vel hængt op med opgaverne trods den øvrige bestyrelses
assistance. Kom nu ud af busken og meld jer til lidt fælles arbejde så vi kan få
klubben behørigt fejret.
Vordingborg kommune har iværksat en omfattende plan med at udvikle de tre
købstadshavnebyer, Vordingborg, Præstø og Stege. Der har været fire såkaldte
byværksteder hvor mange ideer og tanker er blevet præsenteret. Jeg vil opfordre jer
alle til at tage imod muligheden for at komme med jeres input. Hver torsdag i juni
og august måned vil Andreas Weir (arkitekt og teknisk medarbejder i kommunen)
være på 1’ste sal i House of Møn fra klokken 14 – 17. Mød op og få en snak med
ham om Stege by- og havns fremtid. I kan se de nuværende og ideer og forslag på
hjemmesiden www.stege-byogvand.dk. Der er også mulighed for at skrive sine
synspunkter og deltage i debatten.
Vores nye havnefoged har efterhånden fået styr på hvilke både der ligger hvor,
hvem der betaler og hvem der skal betale, oprydning her og der og hvad ved jeg.
Det har været en sej kamp at overtage et forsømt job uden nogen overlevering og
uden tidligere erfaring med et job som havnefoged i en lystbådehavn. I bedes alle
bidrage med hjælp og information hvor I kan se at der måske er behov for det.
I den seneste tid har der været lidt skriverier på Facebook omkring offentlig brug
af sejlklubbens terrasse. Bestyrelsen har lavet et opslag på terrassen omkring
hvorledes man bør forholde sig. Som sådan er alle velkomne, men der skal vises
hensyn og især lydniveauet fra visse grupper af byens borgere kan til tider være
lidt vel højt. Bestyrelsen fører en god og sober dialog med sejlere og andre gæster
på området og håber også at I andre vil bidrage til dette. Det kunne jo være at
nogle af de besøgende fik lyst til at opleve sejlerlivets glæder og blive medlem af
vores sejlklub.
Fortsat god sommer og sejlads Anders Christiansen

Arbejdsdag

Sidste nyt fra havneadministrationen.

Vi skal have malet klubhuset udvendig mod P-pladsen og ved den nylagte
terrasse. Derudover vil der sikkert være andre småting at sysle med så mød
op d. 1.9. kl. 9.00. Klubben sørger for lidt morgenmad inden vi tager fat på
opgaverne.

En såkaldt ’klaptilladelse’ (oprensning og deponering af bundsediment fra
havnen med skib) er blevet afslået af miljø og fødevarestyrelsen. Stege
havns bundprøver viser et forhøjet indhold af TBT, cadmium og kobber som
kan have en giftpåvirkning af havmiljøet på klappladsen (et sted i
Østersøen). En eventuel oprensning vil nu kræve at materialet fjernes som
forurenet affald – en meget dyrere løsning. Der er ankefrist indtil den 19.
august.
Havnefogeden i Klintholm havn har opsagt sin stilling af personlige årsager.
Som følge af dette, vil der blive foretaget en større rokade af kommunens
havnefogeder. Dette resulterer i at vores næsten nytiltrådte havnefoged,
Tomas flyttes til Præstø havn. Der bliver opslået en ledig stilling som
havnefoged for Stege, Hårbølle, Bogø og Skåninge bro. Rokaden sker ved
årsskiftet 2019/2020.
Bestyrelsen har beklaget den uro som en sådan rokade skaber i Stege havn.
Beslutningen vil blive drøftet på førstkommende møde i Vordingborg
kommunes havneråd.

Hovedkapsejlads
Klubbens hovedkapsejlads bliver lørdag d. 7. september. Sidste år var der
18 både tilmeldt. Igen i år følger vi datoen for Sildemarkedet i Stege så vi
giver byens gæster flot opvisning i mærkerunding i havnen. Startgebyret er i
år 250,- og der vil som sædvanlig være præmier til alle startende både.
Tilmelding til sejladsen kan ske på hjemmesiden.

Bådoptagning
Havnefogeden står for at anvise vinterpladserne.
Palles Kraner tager både op lørdag d. 26. oktober med start kl.8.00 i
Sukkerhavnen. Bendt W. Jespersen tlf. 2476 4191 er koordinator. Husk der
skal betales kontant på dagen. Tilmeld dig på hjemmesiden så har vi alle
oplysninger klar til dagen. Pris ikke kendt endnu, kommer snarest på
hjemmesiden.
Søren Kran tager både op lørdag d. 12. oktober med start kl.8.00 i
Sukkerhavnen. Bendt W. Jespersen tlf. 2476 4191 er koordinator. Husk der
skal betales kontant på dagen. Tilmeld dig på hjemmesiden så har vi alle
oplysninger klar til dagen. Pris kr. 450,-

Standerstrygning
Vi stryger standeren lørdag d. 26. oktober kl. 11.00. Når standeren er strøget
er der tradition for lidt hyggeligt samvær i klubhuset. Vi plejer at spise lidt
medbragt og se tilbage på en forhåbentlig god sejlsæson med gode
oplevelser på vandet. Klubben er vært ved en forfriskning.

Jubilæumsfest
Sejlklubben fylder 75 år, det vil vi fejre med en fest på Samlermuseet d. 5.
oktober. Hold øje med din mailboks, der kommer snart invitation og
program for dagen. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Generalforsamling 13.11 2019 kl. 19.00
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.

