Generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00
Bestyrelsens beretning for 2016
Året der gik:
Kragenæs Sejlklubs sæson nummer 38 indebar en pæn tilgang af nye medlemmer. Velkommen til
jer alle! Sæsonen var generelt præget af godt sejlervejr for alle tursejlere og kapsejlere.
Tirsdagskapsejladserne og ungdomssejladserne har været gennemført planmæssigt. Ligs som øvrige
aktiviteter på nær få undtagelser er gennemført som planlagte.
I samarbejde med sommerhus- og grundejerforeningerne på Vestkysten, grundejerforeningerne ved
Sæby, Vejrø-Gruppen, grundejerforeningerne på Omø og i Kragenæs samt i samarbejde med
Danmarks Fritidssejler Union er der ydet en stor indsats for at undgå ødelæggelse af de rekreative
sejladsområder i indre danske farvande og ved vore kyster.
Samarbejdsparterne omkring Smålandsfarvandet besøgte i slutningen af oktober 2016 Energi-,
Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt på dennes kontor og fik god lejlighed til at
fremsætte vore indsigelser og modstand mod etablering af kystnære havvindmølleparker.
Bestyrelsen må konstatere, at kystnære havvindmølleparker under åben-dør-princippet, herunder
Omø Syd Havvindmøllepark, fortsat er i spil for private investorer. VVM-rapporter er i skrivende
stund sendt i offentlig høring.
Kragenæs Sejlklub vil fastholde modstanden mod de havvindmølleparker. Der er som bekendt
masser af plads langt ude i Nordsøen til etablering af højere og højere havvindmøller.
Lokalt har vi i Kragenæs Havn fået afklaret de administrative grænser, således at Kragenæs
Sejlklubs brugerrettigheder til faciliteter og arealer er tydeligt fastlagte. Bl.a. er det afklaret, at
Kragenæs Sejlklub har brugerret over parkeringspladsen ved klubhuset.
Københavns Universitet iværksatte bl.a. i samarbejde med Dansk Sejlunion (DS) en kortlægning
initieret af EU af aktiviteter i danske farvande, herunder kapsejladsområder og rekreativ tursejlads.
Formålet med denne kortlægning er at tilvejebringe viden til brug i forbindelse med etablering af
mere kommercielle projekter i vore farvande. Kortlægningen skal være tilendebragt i år 2021.
Desværre må vi konstatere, at kortlægningen ikke har været nogen succes. Alt for få brugere har
indrapporteret sejladser og aktiviteter. Københavns Universitet prøver derfor at rejse midler til en
kortlægning ved direkte involvering af sejlklubber og de øvrige ”maritime” foreninger.
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Netop denne metode har Kragenæs Sejlklub på et meget tidligt tidspunkt anbefalet DS og KU at
anvende.

Forretningsudvalg:
Forretningsudvalget (FU) har i 2016 afholdt møder efter behov.
FU startede i efteråret 2015 en proces til sikring af, at klubben har tegnet de nødvendige
forsikringer. Det kan konstateres, at klubben har tegnet de nødvendige ansvars- og kasko
forsikringer til en konkurrencedygtig pris.

Klubhus- og Aktivitetsudvalg:
Har sørget for god logistik til de planlagte arrangementer, herunder nytårskur, generalforsamling,
bådisætning og bådoptagninger, standerhejsning og standerstrygning, Sct. Hans, Fejø Open Rundt
samt klubaftener.
I forbindelse med standerhejsningen den 5. maj 2016 drog 9 både til Dybvig havn til en hyggelig
frokost i forårssolen.
Indkøb af bløde lædermøbler og sofabord har været vellykket og meget benyttet.
Tirsdags Hygge i klubhuset er etableret i efteråret 2016 af Helge Ostermann og Henning Larsen,
medlemmer i udvalget. Godt initiativ, som videreføres i 2017.
Klubaftenen i slutningen af november 2016 skal nævnes særskilt. Lisbeth og Kim fortalte om deres
lange sommertogt til Haparanda i bunden af Bottenviken. Som sædvanligt inspirerende med
erfaringer og tips til et langt togt op langs den svenske østkyst og ned langs den finske kyst og
tilbage via sverigeskysten. Stor tak til Lisbeth og Kim.
Fællesturen i pinsen måtte igen aflyses på grund af manglende tilmeldinger. Bestyrelsen har taget
konsekvensen af den manglende interesse i pinsen, hvorfor fællesturen i 2017 er planlagt til
lørdag/søndag den 17-18. juni 2017.

Kapsejladsudvalg:
Kapsejladsudvalget har også i 2016 arrangeret tirsdagskapsejladser. Der er i månederne maj/juni og
august/september afholdt kapsejladser i to klasser: Store både og små både.
Klassen for store både blev vundet af AJA med skipper Jørgen Antonsen og besætning, medens
klasen for små både blev vundet af APERITIF med skipper Niels Caning og besætning. Samlet
klubmester blev Niels Caning og besætning.
Fejø Rundt Open første lørdag i september blev afviklet med 11 både til start med Fejø om styrbord.
Der var både fra Fejø, Onsevig og Nakskov. Vinder af årets sejlads blev APERITIF med Niels
Caning og besætning. Pålidelighedssejladsen blev vundet af TESSA med skipper Svend Davidsen
og besætning.
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Stor tak til Ole Thrane for at holde styr på alle sejlads resultater.
Kragenæs Sejlklub arrangerer DM for L-23 i slutningen af uge 33 2017.
Materieludvalg
Udvalgets arbejde løses tværgående af klubbens øvrige udvalg. Klubbens kasserer fører løbende
oversigter over klubbens materiel og inventar.
Ungdomsafdeling:
Skolereformen har også i 2016 medført færre medlemmer i ungdomsafdelingen.
Det er glædeligt, at ungdomsafdelingens aktiviteter har udviklet elevernes færdigheder og bidraget
til øget gåpåmod - også i hårdt vejr. Onsdagssejladserne har også medført et naturligt skifte fra
optimistjollen til TERA-jollen for nogle af eleverne.
Ungdomsafdelingen deltog i weekenden i uge 24 i det traditionelle jollestævne ved Dybvig på Fejø.
Christine fra KS valgte dog at stille op for Bandholm Sejlklub i dette stævne.
Kasper Thøgern overtager ansvaret for ungdomsafdelingen i 2017. Der undervises og sejles også i
2017 om onsdagen.
Alle klubmedlemmer opfordres fortsat til at markedsføre de gode rammer for jollesejlads i
Kragenæs Sejlklub.
Sejlerskolen:
Sejlerskolen afholdt kursus for seniorer i 2016. 3 seniorer har fulgt et 12 ugers kursus i praktisk
sejlads om torsdagene under næstformand Bent Johansens kyndige vejledning og undervisning.

Økonomi:
Regnskabets nettoresultat for 2016 udviser et underskud på godt kr. 16.000,- mod et budgetteret
overskud på kr. 1.300,-. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende da klubben i 2016 har
uforudset udgift til reparation af følgebåd på kr. 3.900,-, indkøb af god brugt genua til skolebåd med
kr. 3.300,- og indkøb af nye forbedrede standere til et beløb af kr. 3.375,-. Endelig har bestyrelsen
valgt at indkøbe vinduer til terrassen i gavlen mod campingpladsen.
Budgettet for 2017 balancerer med et overskud på knap 11.000,-. Afholdelse af DM for L-23 i uge
33 2017 bidrager pænt på bundlinien. 2018 budgetteres med et mindre overskud på godt kr. 3.000,-.
De allerede vedtagne kontingentforhøjelser understøtter budgetterne for 2017, 2018 og 2019.
Bestyrelsen overvejer at afholde ekstra omkostninger i størrelsesordenen ca. kr. 25.000,- til
højvandssikring af klubhuset, såfremt en områdesikring af havneområdet ikke vil være mulig inden
for en rimelig årrække.
Presse og WEB-/Hjemmesideudvalg
Klubbens nye hjemmeside fungerer fortsat efter hensigten, dog udestår af bl.a. bestyrelsesreferater.
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Kragenæs Sejlklubs nyhedsbreve opfylder kravet om en mere fyldestgørende information fra klub
og bestyrelse.
Husk at meddele adresse- og e-mail ændringer m.v. til både formand og kasserer.
Vision for 2017:
De senere års udskiftninger i bestyrelsen efterlader et ønske om en mere styret, naturlig fornyelse i
bestyrelseskredsen.
Bestyrelsen vil gennem en aktiv deltagelse Udviklingsforum Kragenæs og Omegn bidrage til
udvikling af havn og opland, incl. kommunens omliggende øer i Smålandsfarvandet. Etablering af
en ny lokalplan for området og etablering naturpark Smålandshavet prioriteres højt.
Klubben har fortsat behov for, at flere af klubbens medlemmer vil indgå i arbejdet i vore udvalg. Vi
mangler udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer derfor medlemmerne til at aftjene ”værnepligt”
i et af udvalgene - ”genindkaldelse” kan også være en mulighed.
Og skulle der være medlemmer, som ønsker at understøtte bestyrelse og udvalg, så lad os det
endelig høre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kragenæs Sejlklub
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