
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

Hovedkapsejlads
Årets hovedkapsejlads afholdes lørdag d. 4. september i weekenden hvor 
det traditionelle sildemarked sørger for liv på havnen. Vi håber at en mere 
almindelig hverdag er vendt tilbage, så vi kan afvikle sejladsen uden 
hæmmende restriktioner.

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 1-2021

Formanden har ordet
Jeg håber at I alle kom vel igennem jul og nytår på en nok lidt anderledes måde 
end normalt. Når det er sagt, håber jeg at vi snart kan se lys for enden af tunnellen 
og igen begynde at mødes med familie, venner og bekendte uden restriktioner, 
masker og håndsprit. 
Bestyrelsen udsendte informationer til medlemmerne først i november måned. 
Siden da er restriktionerne skærpet og sejlklubbens klubhus lukket for aktiviteter 
indtil videre. 
Præstø sejlklub har fået istandsat de to laserjoller som de købte af os i efteråret. 
Sejlklubben Møns medlemmer er velkomne til at deltage i sejlads på Præstø fjord. 
Se den kopierede mail fra Jørgen Overgaard.
Virksomheden Møns Marineservice er blevet solgt til XL- byg med overtagelse til 
efteråret 2021. Vi har haft er godt samarbejde med Jan Schierup og hans mange 
medarbejdere.  Årsagen til salget er ganske simpel, Jan går på pension og XL-byg 
kom med et godt tilbud. Vi ønsker Jan alt vel fremover i seniorlivet. Kig ind til Jan 
når butikken er åben, du kan måske gøre en ekstra god handel i år.
 Havnefoged Kim har været ’Corona’ hjemsendt et stykke tid. Midt i januar måned 
er han så småt begyndt at vise sig på havneområdet. Tankerne omkring brug af de 
sorte skure til havnekontor er indtil videre sat på st by. Der er mange forhold som 
skal tages i betragtning under en sådan proces. Vi afventer nærmere informationer. 
Generalforsamlingen 2020 er som bekendt udsat på ubestemt tid. Bestyrelsen 
udsender invitation hertil så snart det er muligt at samles under normale forhold. 
Den gamle bestyrelse fortsætter arbejdet indtil videre. 
Igennem de seneste år har vi fået en del nye medlemmer, velkommen til jer alle. 
Nogle undrer sig muligvis over hvorfor vi ikke har en ungdomsafdeling, sejler-
skole eller andre aktiviteter. Tidernes udvikling har ændret befolkningens ønsker 
og behov, ligesom gennemsnitsalderen for sejlklubbens medlemmer og Møns be-
folkning er støt stigende. De forskellige bestyrelser i sejlklubben har trods gode 
initiativer ikke været i stand til at skaffe nye yngre ledere og trænere til disse opga-
ver. Vi er positive overfor at komme i gang igen, så hvis nogle af jer har forslag og 
endnu bedre, lyst og evner til at udføre nogle af disse opgaver er bestyrelsen parate
til at bakke op om dette.
Dagene bliver hurtigt længere og om ganske kort tid skal vi i gang med forårsklar-
gøring af bådene og søsætning. I ønskes alle en fortsat god vinter og begyndende 
forår.                                  Anders Christiansen



Søsætning
Planlagt søsætning med kran fra Stubbekøbing d. 10. april 2021. 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. 3. april, det gør det nemmere at holde styr på søsætningen. 
Prisen vil i år være 450,- pr løft og 1100,- for løft og isætning af mast. 
Der må maks. være 2 personer, foruden kranhjælperne ved bådene, under 
hejs, og der skal holdes 2 meters indbyrdes afstand. 

Standerhejsning

Standerhejsning bliver fredag d. 30. april 2021, kl. 11.00 hvis situationen 
med corona tillader det, ellers første mulige lørdag derefter. Hold øje med 
hjemmesiden for evt. ny dato. Normalt slutter vi standerhejsningen med 
fællesspisning i klubhuset hvor klubben er vært ved en forfriskning.  
Fællesspisningen er som alt vi planlægger afhængig af en bedring i 
coronasituationen og de eventuelle restriktioner der måtte være.

Onsdagssejlads
Som med alle øvrige planer vi lægger er også starten på onsdagssejladserne 
afhængig af de til den tid gældende restriktioner. Vi håber at kunne starte 
onsdag d. 5 maj eller først mulige onsdag derefter Husk at tilmelde dig til 
sejladserne, se formular på hjemmesiden.

Arbejdsdag

Vi holder årets første arbejdsdag i klubhuset engang i efteråret hvis vi den 
den tid kan mødes et større antal medlemmer. Følg med på hjemmesiden om
mulig dato.

Generalforsamling

Vi kan ikke afholde vores generalforsamling før coronarestriktionerne 
ændres. Den nuværende bestyrelse holder skansen og håber vi alle snart kan
mødes igen. Bestyrelsen har vedtaget uændret kontingent i 2021, 
opkrævning udsendes i slutning februar / begyndelsen af marts måned. 

Nyt liv til klubbens gamle laserjoller
I efteråret 2020 blev klubbens laserjoller som i en del år har ligget ubrugte 
hen solgt til Præstø Sejlklub. Nedenstående er en mail modtaget fra 
formanden for klubben Jørgen Overgaard:

Hej Anders og Allan og Godt Nytår!

Jeg kan oplyse at vi har stor glæde af jeres gamle laserjoller. De blev hurtigt
sat i stand og har sejlet hver weekend siden afhentning. Vi har efterfølgende
købt 3 gamle joller på DTU og sejer nu 5 laserjoller i privat regi da alle 
klubaktiviteter og klubjoller er lukket ned på grund af corona. Flere private 
laserjoller er på vej, så vi bliver imellem 10 og 15 joller til sommer. 

Vi sejler fortsat hver weekend iført tørdragter og i er velkommen til at 
komme og deltage hvis i har lyst. Jeg sammensætter hold så vi holder os på 
de p.t. max 5 personer.

Vi har oprettet en facebook gruppe: `Jollesejler PSK og øvrige 

interesserede` hvor i er velkommen. Vi vil igangsætte et samarbejde på 
tværs af de lokale sejlklubber, Idrætsefterskole Grønsund, m.v. med henblik 
på fremadrettet at få arrangeret jollestævner og arrangementer.

Vi ses, om ikke andet så til sommer.


