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

Kollektiv ansvarsforsikring
Codan A/S har ændret proceduren for ansøgning, og ændring af, kollektiv
ansvarsforsikring på lystfartøjer.
Ansøgning: Oplysningsskema, printes fra hjemmesiden eller rekvireres hos
kassereren, og det udfyldte skema returneres til igen til kassereren som sender
det til Codan A/S.
Ændring: Ved skift af båd, udfyldes et nyt ansøgningsskema, som sendes til
kassereren, som videresender det til Codan A/S.
Du kan printe et ansøgningsskema fra klubbens hjemmeside.
Det sker alt sammen elektronisk, dvs. at et udfyldt skema scannes, og sendes til
kassereren, har man ikke mulighed for dette, afleveres et udfyldt skema i stedet,
og kassereren sørger for det videre.
Skader og opsigelse: Der skal forsikringstager stadig selv rette henvendelse til
Codan A/S.

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 2-2020

Formanden har ordet
Navnet Corona var indtil for seks måneder siden noget jeg forbandt med en øl.
Året 2020 og Corona/ Covid-19 har sat sine spor i vores liv på en helt uventet
og skræmmende måde. Vi har alle måttet indse at alt ikke længere er som det
var, og nok heller ikke bliver det samme igen inden for en overskuelig tid.
Sejlklubben Møn har som sådan ikke haft de store økonomiske eller praktiske
udfordringer med Corona forholdsregler. Lån af klubhuset og almindelig brug
har været lukket indtil den 8. juni.
Onsdags kapsejladser begyndte efter den 8. juni og sejlerne mødes også i
klubhuset bagefter til en kop kaffe og hyggesnak med passende afstand.
Vi har planer om at afvikle den årlige hovedkapsejlads Lindholm rundt den 5.
september. Hvorvidt det bliver med fest om aftenen bliver afgjort først i august
måned, når der er mere nyt omkring forsamlings forholdsregler fra regeringen.
Stege havn fik den 1. april ny havnefoged. Bestyrelsen har budt Kim Kær
Hansen hjertelig velkommen. Kim er bosiddende i Lendemarke og har et rigtig
godt kendskab til Stege havn. Kim deltog i det seneste bestyrelsesmøde hvor
han fortalte om muligheder og begrænsninger samt hans planer for fremtiden.
Ungdommen i Stege by har igen i denne sommer benyttet sejlklubbens terrasse
til ophold om aftenen. Som sådan er det helt ok, hvis blot de unge mennesker
viser hensyn overfor andre brugere og gæstesejlere. Der har været flere
uheldige episoder og såvel sejlklubben som Stege badelaug/Svanen og
havnefoged finder det nødvendigt med en mere overordnet strategi for at
håndtere situationen.
Sejlklubbens medlemmer opfordres til at benytte vores klubhus og terrasse.
Udsigten er fantastisk og man kan ofte få en hyggelig snak med andre sejlere.
Benyttelse er lig med beskyttelse siges der.
Havnefogeden har indkaldt alle havnens brugere (havneudvalg og tre
medlemmer af sejlklubbens bestyrelse) til et møde torsdag den 16. juli.
I skrivende stund har jeg modtaget svar fra kystdirektoratet angående Stege
sukkerfabriks ansøgning om feriehusbyggeri. Der er givet tilladelse til hele
byggeriet. Ankefristen er sat til den 6. august 2020.

Arbejdsdag
Vi holder årets første arbejdsdag i klubhuset d. 12. september med start kl.
9.00. Klubben sørger for lidt morgenmad inden vi går i gang. Programmet
for dagen vil være lig det vi planlagde til forårets arbejdsdag: Det bliver
rengøring og en kærlig hånd til stolene og måske en grundig overhaling af
møblerne på terrassen.

Lindholm rundt
Årets hovedkapsejlads afholdes lørdag d. 5. september. På grund af
usikkerheden omkring reglerne vedrørende corona må vi vente med et
endeligt program for dagen. Så snart vi har klarhed over evt. nye regler vil
vi lægge programmet på hjemmesiden.

Bådoptagning
Der er planlagt en enkelt dag til optagning af både, det bliver d. 17. oktober
med start kl. 8.00. Som tidligere år startes der i Sukkerhavnen. Betaling kr.
450,- kontant, betales til Claus på dagen. Tilmelding til optagning skal ske
på hjemmesiden: www.sejlklubbenmoen.dk.

Standerstrygning
Vi stryger standeren efter en noget anderledes sæson d. 31. oktober kl.
11.00. Efter standerhejsningen er der fællesspisning i klubhuset. Klubben er
vært ved en forfriskning.

Onsdagssejlads
Vi skrev i nyhedsbrev nr 1 at første sejladsdag ville være onsdag d. 6. maj.
Men så ændrede verden sig hen over foråret, coronaen holdt sit indtog og vi
måtte opgive at gå i gang.
Nu er vi langt om længe kommet i gang, første løb fandt sted med lidt over
en måneds forsinkelse. I år er der tilmeldt 9 både og fremmødet til den
første start var pænt med 7 både på vandet. Allan fører i den samlede stilling
men intet er afgjort før sidste sejlads, så mød op:

Husk der er mødepligt!!

Lindholm Rundt 2016

Generalforsamling d. 18.11. 2020 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, suppleant og revisorer.
7. Eventuelt

