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Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 15. august 2016 kl. 19.00 i klubhuset. 

Til stede:  Flemming, Ebbe, Dorte, Jørgen, Lars og Torben 

Afbud: Margit og Bent  

Dagsorden: 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til første bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt som fremsendt. 

3. Nyt fra formanden 

o Status kystnære havvindmølleparker 

Kragenæs Sejlklub har sammen med de øvrige kystnære områder (excl. Bornholm), 
hvor der er planlagt kystnære havvindmølleparker, indrykket en annonce i 
Jyllandsposten (JP) som replik på vindmøllebranchens indlæg i JP, hvor branchen bl.a. 
fremhæver negative beskæftigelsesmæssige konsekvenser, hvis der ikke kan bygges 
kystnært. KS anbefaler, at der i stedet for kystnære havvindmølleparker bygges 
havvindmølleparker langt ude i Nordsøen. Det kræver som bekendt også arbejdskraft!  

o Vores parkeringsplads og parkering generelt 

Formanden afholder møde med Lolland Kommune for at fastholde sejlklubbens 
parkeringsplads ved klubhuset. Overordnet skal parkeringsforholdene for Dodekalitten 
også finde en løsning.  

o UPS visionsplan, herunder evt. multihus/kulturhus 

UPS fremlægger i løbet af kort tid deres visionsplan for Kragenæs i skriftlig form. KS er i 
den forbindelse blevet forespurgt, om sejlklubben evt. kunne tænkes at flytte ind i en 
nybygning sammen med andre brugere. Bestyrelsen vil se nærmere på mulighederne, 
når planerne for et multihus/kulturhus bliver mere konkrete. En central placering i 
lystbådehavnen vil bestyrelsen prioritere særdeles højt. Bestyrelsens tidligere afgivne 
bemærkninger til visionsplanen fastholdes principielt. 
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o Brugerråd i Kragenæs 

På baggrund af KS forslag til etablering af brugerråd m.v. vil havnemyndigheden for 
Lolland Kommune indkalde til drøftelse i løbet af den kommende måned. 

4. Opfølgningspunkter 

Opfølgningspunkterne blev gennemgået. 

5. Kort status fra: 

o Forretningsudvalg 

Forretningsudvalget afholdt møde den 1. august 2016. Fremtidige møder søges afholdt 
første mandag i måneden, og indledningsvis med deltagelse af havnefoged John Pedersen. 

o Aktivitets- og klubhusudvalg 

o Evaluering af Sct. Hans Aften 

Arrangementet sammen med Grundejerforeningen i Kragenæs var vellykket på trods 
af det kraftige regnvejr. 

o Fremtidig fællestur 

Gennemføres i helligdagsfri weekend i første halvdel af juni. Tilmelding vil være 
obligatorisk. 

o Kapsejladsudvalg 

o Aftenkapsejlads 

Forløber planmæssigt. 

o Fejø Open Rundt lørdag den 3. september 2016 
 

Annonceres på KS’ hjemmeside og i klubhuset. Der sendes invitation til vore 
naboklubber. 
 

o DM for L-23 i uge 33 2017 

Forventes afholdt i Kragenæs. Planlægningen starter i dette efterår. 

o Sejlerskolen 

Skal markedsføres med henblik på den kommende sæson. Det nuværende hold 
elever er godt i gang med uddannelsen. 

 

 



FC 260822 Side 3 

 

o Ungdomsudvalg 

o Årets stævne ved Dybvig på Fejø 

Forløb planmæssigt. Mulighederne for at KS fremover kan afholde et 
ungdomsstævne under DS undersøges nærmere af Jørgen. 

o Materieludvalg 

Flemming & Jørgen ser nærmere på vores 2-mands joller (505 og 470) med henblik på en 
vurdering af om jollerne fortsat er brugbare i klubbens regi, eller alternativt er tjenlige til 
udfasning.  

o Søsætning og bådoptagning 
 

o Planlægning af bådoptagning I og II 
 

Igangsættes i begyndelsen af september 2016. 
 

o Presse og Web/Hjemmesideudvalg 
 

o Hjemmesiden er nødlidende. Hvad gør vi? 

Lars ser sig på grund af stort arbejdspres nødsaget til at forlade bestyrelsesarbejdet. 
Margit overtager arbejdet med hjemmesiden midlertidigt. Formanden takkede Lars 
for et stort stykke arbejde med etablering og vedligeholdelse af klubbens 
hjemmeside. 

o Økonomi 

1. Regnskab 2016, status 

KS har p.t. et overskud på kr. 5.000,-, hvilket er tilfredsstillende. 

2. Medlemsstatus 

KS opretholder fortsat et medlemstal på 130 i kraft af nye indmeldelser løbende. 

3. Opdatering af medlemskartotek 

Er fortsat højt prioriteret. 

6. Eventuelt 

Formanden orienterede om, at Kragenæs erhvervslivs indsigelser mod UPS-visionsplan 
efter nærmere orientering nu kun omfatter en enkelt virksomhed. 

7. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 14. november 2016 kl. 19.00 
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Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder: 
 

 Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget. 

 Nøgleskab med klubhusnøgle - Skal specialbygges pga. klubbens nøglesystem. 

 Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget. Kun større hoveddele mærkes. 

 Højvandssikring 2015 - Højvandssikring koordineres med campingpladsen, og på længere 
sigt en evt. sikring af Kragenæs landsby. 

 Nye sponsorer og annoncører - Der er behov for flere sponsorer - Støtteforening, -
overvejes nærmere af FU. 

 Vinduer og brystning på terrassen mod campingpladsen - Pris? 

 Brugerretsaftale med Lolland Kommune. En ny aftale afventer en kommunal fastsættelse 
af de administrative grænser i og for havneområdet. 


