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

Suppleant

Henrik Petersen
Tlf.: 60 12 90 56 Mail:hjpentreprise@mail.dk

Onsdagssejlads
Første sejladsdag er onsdag d. 6. maj. Første start er som sædvanlig kl.
18.20 for de små både. Der er udarbejdet 2 ekstra baner til sæson 2020 så vi
nu har 6 baner. Vi afholder derfor et møde onsdag d. 29. april hvor de nye
baner præsenteres og nye banekort bliver uddelt. Samtidig er det muligt at
melde sig til sejladserne denne dag. Sidste år var konkurrencen i toppen
benhård. I år skal vi have mange både på vandet så meld jer til og:

Og husk der er mødepligt!!

Medlemsoplysninger.
Vi mangler stadig mailadresse på en del medlemmer. Husk at give besked
hvis du har ændringer eller ikke har opgivet din mailadresse endnu. Det er
dyrt at bruge Postnord.
Mvh kassereren

Sejlklubben Møn
Nyhedsbrev 1-2020

Formanden har ordet
Sejlklubbens medlemmer ønskes et godt nytår. 2019 blev et år jeg husker for en
del aktiviteter med sejlklubbens jubilæum, Stege havneudvalg, Vordingborg
havneråd og ’Stege kyst’ som Vordingborg kommune kalder udviklingstankerne
for Stege havn og by. Ved generalforsamlingen 2019 blev bestyrelsen bebrejdet
vores manglende tilstedeværelse ved den sidste workshop i Langebækhallen og på
forskellig vis opfordret til at være mere aktiv i samarbejdet med Vordingborg
kommune.
Umiddelbart synes jeg at der har været en del kontakt med såvel havnefoged som
chefen for ’Park, Vej og Havne’ via møder i havneudvalg og havneråd. Ligeledes
deltog nogle af bestyrelsens medlemmer ved flere workshops omkring udvikling af
de tre købstadsbyer og havne. Det kan naturligvis altid diskuteres om vi var aktive
nok og kom med forslag og ideer til havnens og byens udvikling. Vi kunne
muligvis også have informeret jer alle om hvor vi var til stede og hvad vi sagde og
gjorde. Det er muligt at to årlige nyhedsbreve ikke er nok og at vi i stedet skal
vælge andre former for information af medlemmerne. Forslag hertil er meget
velkomne.
For 2 ½ år siden blev jeg formand for sejlklubben ved en ulykkelig omstændighed.
Ved den efterfølgende generalforsamling blev jeg valgt til formand uden
modkandidater. Jeg interesserer mig for sejlklubben Møn, men Stege havn og by er
ikke mit hjertebarn. Der er grænser for hvor meget energi og tid jeg kan og vil
bruge for sejlklubben Møn og Stege havn. Hvis sejlklubbens medlemmer ønsker
en mere aktiv og udadvendt formand end mig bør I derfor allerede nu gøre jer
tanker om hvem der skal opstilles som modkandidat ved generalforsamlingen
2020.
I forbindelse med fremsendelse af den seneste udviklingsplan for ’Stege kyst’ (se
Vordingborg kommunes hjemmeside) påtænker bestyrelsen at nedsætte en
arbejdsgruppe som kan arbejde med dette projekt. Alle interesserede bedes melde
sig til dette interessante og vigtige arbejde.
Sejlklubbens hjemmeside www.sejlklubbenmoen.dk ajourføres løbende med
aktiviteter og nyheder. Gør det til en regel at se på hjemmesiden med passende
mellemrum til glæde for såvel jer som bestyrelsen.

Foredrag
Vi har igennem de senere år haft foredrag givet af vores medlemmer om
deres særegne job. I år er turen kommet til Geografen Kirstine Skovsom vil
fortælle om sit arbejde fra Zackenberg i det nordøstlige Grønland krydret
med fantastiske billeder af den til tider barske vidunderlige og vilde natur.
Kirstine fortæller onsdag d. 12. februar kl. 19.30.

sædvanlige lave priser. Arrangementet kan gøres til kun 50,00 kr. pr. næse
Tilmelding senest d. 7. marts til: Claus Pedersen, 29 26 23 86 eller på
kasserer@sejlklubbenmoen.dk hvor antal deltagere, henholdsvis til film og
mad, skal opgives. (Betaling ved ankomst til biografen)

Biograf og hygge
Sejlklubben Møn inviterer alle klubbens medlemmer en tur i Stege biograf
Lørdag d. 14. marts kl. 15.30 hvor vi skal se den morsomme film: Een pige
og 39 sømænd.
Efterfølgende er der sammenkomst i klubhuset, hvor der serveres en
sammenkogt ret, med ris og flûtes, kreeret af Anne og Erik.
(Max. antal er 45 personer til spisning.) Øl, vand og vin, klubbens

Arbejdsdag
Vi holder årets første arbejdsdag i klubhuset d. 28. marts med start kl. 9.00.
Klubben sørger for lidt morgenmad inden vi går i gang. Det bliver
rengøring og en kærlig hånd til stolene og måske en grundig overhaling af
møblerne på terrassen.

Søsætning
Planlagt søsætning med kran fra Stubbekøbing d. 4. og 18. April 2020.
Begge dage med start i sukkerhavnen kl. 8.00. Dette gælder kun for både
der står på land ved havnen.Vedr. både der skal køres skal ejerne selv sørge
for at arrangere dette. På hjemmesiden kommer formular til bestilling af
søsætning, udfyld den senest d. 28. marts, det gør det nemmere at holde styr
på søsætningen. Prisen vil i år være o. 600,- pr løft, afhængig af antallet af
både den pågældende dag.

Standerhejsning
Standerhejsning er lørdag d. 2. maj 2020, kl. 11,00. Efter standerhejsningen
er der fællesspisning i klubhuset. Klubben er vært ved en forfriskning.

Medlemsmøde
Bestyrelses arbejder med planer for et medlemsmøde d. 25. marts omkring
udvikling af klubben og havneområdet. Udviklingsplanen for Stege Kyst er
også relevante at diskutere på mødet. Invitation kommer i forbindelse med
udsendelse af kontingentopkrævningen.
Se kystplanen på: https://vordingborg.dk/politik/vision-og-politikker/by-oglanddistriktsudvikling/stege-by.

Førstehjælp
Sejlklubben Møn Støtter op om livreddende førstehjælpskursus på Møn.
Kursus i livreddende førstehjælp ,-som også hedder hjerte/lunge-redning
-samt praktisk brug af hjertestarter, er ikke noget man tager én gang for alle.
Det skal holdes ved lige. Og en gang om året er slet ikke for meget.
Der er i denne vintersæson tilbud om at komme på et sådant kursus, som er
af 4 timers varighed.
Undervisningen foregår i Mønshallerne og der er max.plads til 12 personer
pr. hold.
Undervisningen er kommet i stand med støtte fra TRYGfonden og varetages
af et erfarent team fra SafetyGroup
Dato for kurserne: 14. 15. 23. og 27. Jan. Endvidere: 01. 04. og 05. Februar.
De nærmere tidspunkter skal hentes på : www.moena.dk
Gebyr for deltagelse er 50,-kr. Dette beløb refunderes Sejlklubbens
medlemmer efter deltagelse ved kontakt til kassereren på:
kasserer@sejlklubbenmoen.dk

Referat af generalforsamling d. 13.11. 2019
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
1) Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag er Niels Kjøngsdal som vælges uden modkandidat.
Dirigenten konstaterer efterfølgende, at generalforsamlingen er indkaldt i
henhold til vedtægterne og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten
giver herefter ordet til formanden til aflæggelse af bestyrelsens beretning.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning, som er vedhæftet dette
referat som bilag og som herefter kan findes i klubbens mappe
indeholdende bestyrelses-og generalforsamlingsreferater. Forskellige
spørgsmål især ang. havnens bevågenhed og prioritering i Kommunen,
henvistes til punktet: Havneudvalgets beretning.
Kapsejladsudvalget: (Bent L): Onsdagssejladserne gennemført med god
deltagelse (5,5 båd pr. gang.) Årets samlede vinder Allan Smith i
”Carina”har dermed vandrepokalen med sit navn indgraveret.
Lindholm Rundt, klubbens hovedkapsejlads, blev gennemført i meget let
vind med afkortning af banen til følge. Det gav noget efterfølgende arbejde
med korrektioner på de oprindelige respitter som følge af den nye,
reducerede banelængde og dermed de endelige placeringer. Det hele blev
gjort til alles tilfredshed og fin stemning om aftenen
Aktivitetsudvalget: (Peer): Udover det af formanden nævnte, var der
filmarrangement i Møn Bio –v. Claus- d. 16.febr. med efterfølgende
spisning i klubhuset. Fin tilslutning og vil blive søgt gennemført igen . I
maj havde vi besøg af ”Sejl Sikkert”-instruktør med fokus på ”mand-overbord” uheldet. Det involverede en praktisk øvelse på vandet med
overbordfald og optagning ved en besætnings egen formåen (ikke nemt-!!)
og dels ved en Falckbåds med tilhørende besætnings hjælp (meget
enklere-!!). Herfra en stor tak til Falck for at stille op.
Motorbådsudvalget: (Claus) : Vi sejler videre-!

Klubhusudvalget: (Stig A.) : Ikke noget nyt.
Havneudvalget: (Anders): Meget er sagt i bestyrelsesberetnigen, og det må
bare understreges, at det er utilfredsstillende med de stadigt uforløste
forventninger til ansættelse af en havnefoged, der har de nødvendige
kompetencer og erfaringer med forholdene og udfordringerne i en havn.
Under debatten kom der en velfortjent ros til Bendt J. for et stort arbejde
med både at få jubilæumsfesten på skinner og at få et større puslespil med
kraner , båd-og stativplaceringer og et uklart kompetenceforhold mellem
kommunen (Havnefogeden) og os (Bendt) til at fungere ved den nyligt
overståede bådoptagning.
I den anden ende kom en u-misforståelig kritik v. Risse af forløbet ved
optagningen i Kulhavnen, hvor deres bådstativ landede i den fjerneste ende
af pladsen,- uden at de selv var tilstede. Det kom der en til tider
følelsesladet debat ud af, men afspejlede bl.a. præcis en følge af, at der var
og er et misforhold mellem den formelle ledelseskompetence i en sådan
situation (Kommunen/Havnefogeden) og så den reelle ditto ,- når der skal
træffes beslutninger her og nu. Som det af flere blev udtrykt: Det kan kun
blive bedre og det håber vi da at det gør!
Formanden luftede tanken om at der blev nedsat et udvalg til fremme af
samarbejdet og synliggørelse af behov i Stege Havne. Der blev udtrykt
nogen usikkerhed om det var den rigtige vej, men også svært at se, hvad så.

Jens Refstrup
Bent Larsen
Claus Pedersen
Stig Andersen
Henrik Petersen
Britta Kjøngsdal
Søren Arentoft
Erik Rasmussen

7)Eventuelt :
Lidt hyppigere medlemsmøder kunne være aktiverende blandt
medlemmerne
Etablering af et udekøkken kunne være et konkret projekt, som dels
tilgodeså flere,-ikke mindst gæstesejleres –ønsker og dels kunne sætte et
kommunalt fokus på Stege lystbådehavne.
Afslutning ,v. formanden:
Vi ser fremad ,såvel til kommende vintersæson ,som til tiden herefter og
bådene atter er kommet i vandet.
Et trefoldigt leve for Sejlklubben Møn -!!
Vinden er vor-!

3) Forelæggelse af revideret regnskab v. kasserer (Claus) : Regnskabet
godkendt med ros.
4) Fastsættelse af kontigent ,-kasserer fremsætter bestyrelsens forslag :
Juniorkontigent : 460,-kr
Senior -460,-kr
Ægtepar/saml. - 690,- kr
Passivt kont. - 125,- kr
Forslaget godkendt.
5)Behandling af indkomne forslag : Ingen indkommet.
6)Valg :
Bestyrelsen er herefter sammensat således ::
Anders Christiansen
(Formand)
Bendt W.Jespersen
(Bestyrelsesmedlem)
Peer Radich Johansen (
-/)

(
-/)
(
-/- - var ikke på valg)
(
-/- - var ikke på valg)
(
-/- - var ikke på valg)
(Bestyrelsessuppleant)
(Revisor)
( -/- )
(Revisorsuppleant)

Carina

