Referat.
1. Valg af dirigent
Ole Thrane blev valgt. Herunder valg af stemmetællere. Der var 44 medlemmer tilstede.
2. Valg af referent
Grete Schiesewitz blev valgt
3. Bestyrelsens beretning
Klubhuset er nymalet ude og facaden mod campingpladsen er fornyet. Fra hovedindgangen vil
klubben lave en overdækket terrasse, så det skaber læ ved. forskellige arrangementer, grill o.l.
Huset har været lejet lidt ud og bruges bla. også af Kragenæs beboerforening, der altid pynter byen
op med flagàlle ved vores arrangementer.
Ungdomsafdelingen er ikke ret stor. Klubben kom nok for sent i gang, da vi manglede frivillige. Der
var heldigvis to friske unge mænd, der meldte sig som instruktører. Der kom 3 juniorer, så de har
haft fuld opmærksomhed. Tre Tera joller står klar til sommerens sejlads og formanden efterlyser
ideer til at hverve ungdommen. Det kunne ex. være skolebesøg.
Sejlerskolen med Bent H. og Bent J i to IF- både samt Kim K. i egen båd underviser hvert forår/
sommer. Der har været 8 elever det forgangne år. Der tales om, at perioden skal være to-årig.
Kapsejlads. Det er en stor del af klubbens arbejder, der også kommer hele klubben til gode
økonomisk. Desuden giver det god omtale i positive vendinger.
Stævne. Dette afholdes i juni/juli for IF og L23 både. Vi forventer der kommer ca. 40 både med
mandskab på 3, hvilket giver ca. 150 deltagere. Bestyrelsen er i gang med planlægningen samt
kontakt til sponsorer.
Sidste års stævne – Torm grand prix, med 1-2 mandsjoller gik rigtig godt. De problemer der opstod,
blev løst under vejs. Dog var vi ikke herre over vejret. Klubben blev rost fra mange og det gav et
pænt overskud. Der blev i den forbindelse bygget 3 flydebroer, så jollerne kunne komme sikkert op
og i vandet.
Aktiviteter. Der har været en del grill- aftener med pæn tilslutning samt Sankt Hans fest sammen
med Kragenæs- og Birket beboerforening.
Fællesture. De traditionelle fællesture blev gennemført. Først til Dybvig efter standerhejsning og til
Bisserup først i august.
Mastekranen er for lav. Det skulle være ret lavvandet for at store både havde glæde af den. Søren
har tegnet osv – så nu skulle alle, med mast, kunne bruge den.
Materielskuret. Søren og Bjarne har renoveret og ryddet kraftigt op. Desværre er der
klubmedlemmer, der tror tingene gør sig selv og glemmer at lægge på plads.
Masterig: Bjælken skal der ses på og bør renoveres/ udskiftes. Formanden fortælle, at det er hans
vision, at bygge en stor hal/ hus til opbevaring af både og master og at det skulle kunne bruges til
sommerarrangementer.

Bådvogne og stativer om sommeren, pynter ikke ligefrem på området. Desværre kan klubben ikke få
et udset område, der ville ligge mere tilbagetrukket.
Blad og hjemmeside. Der trykkes 3 blade om året og annoncerne dækker lige omkostningerne.
Portoen er steget og er en stor udgift. Derfor ligger bladet i klubhuset, hvor det kan afhentes. Der
sendes dog blad til folk, der bor langt fra Kragenæs. Formanden ser gerne, at hjemmesiden skal
være hovedkilden til nyheder. Det trykte blad er længe undervejs og kommer uundværligt til at
informere om passerede arrangementer.
Travelift. Formanden lufter sin vision om en travelift som der bla. findes på Langø.
Kajen ved Kragenæsvej skal renoveres med ny spunsvæg. Her kunne man ønske et nyt slæbested,
som kunne være til gavn for både havnens brugere og Vejrø.
Der bruges meget strøm på havnen og sidste år var der brugt 35.000 kw.
 kommentar havnefoged John. Der vil blive udleveret en ”boks” – der kan registrere bådens
forbrug.
 kommentar. Husregler. Det er ikke tilladt at ryge inde. Det ved klubbens medlemmer, men
det gælder også lejere af huset. Der skal sættes ”rygning forbudt” skilte op. Porcelæn og
glas skal tælles op og suppleres til 80 personer, så der kan dækkes op ens.
 kommentar. Bjarne forklarede systemet ”Travelift”
 kommentar. Den grønne pier, er til både og bruges som sådan.
 kommentar. Båden der er sunket skal hæves vha dykkere.
 kommentar. Debat omkring miljø i og på havnen i dag og i fremtiden, herunder investering af
forskellige bådstativer/ trailere og en kran. Det bliver en bekostelig ting og vi har for få
”løft” til at det er økonomisk rentabelt.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse(2010)
Kassereren opdagede den 12 februar 2011, at der stadig var skyld i følgebåden. Det er betalt i dette
år. Klubben har 159 medlemmer. Hovedparten har betalt kontingent, dog mangler der stadig nogle.
Kassereren oplyser, at en kontingentstigning altid er året efter en generalforsamling.
 kommentar. Bent har fået ryddet godt op og har klaret en vanskelig opgave rigtig godt
 Regnskabet er godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. a. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for kommende år til godkendelse(2011)

b. Forelæggelse af foreløbig aktivitetsplan og budget og fastsættelse af kontingent for det følgende
år (2012)
Formanden fortæller, at det er yderst usikkert hvordan balancen er. Der kan komme uforudsete
ting, der er svære at beregne. Kontingentet for 2012 bliver det samme som i år.
På aktivitetssiden, blev Omø rundt aflyst pga. for få tilmeldinger. Det er et generelt billede. Der
afholdes til gengæld et DS/DM stævne den 30.6-2.7.2011
Budgettet blev godkendt.
7. Valg af formand – lige år jvf § 11
8. Valg af kasserer – ulige år jvf § 11
Flemming Caspersen er valgt. Tillykke. Samtidig takkede Kim K. - Bent for den flotte indsats
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11
Kim Kristensen og Kasper Høyer – ønskede ikke genvalg.
Bent Rasmussen blev valgt. Tillykke.
Nyvalgt: Mike Rasmussen, Kragenæs og Grete Schiesewitz, Horslunde. Tillykke.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jvf § 11
Hanne Hoffman - ønskede ikke genvalg
Nyvalgt: Bjarne Petersen og Svend-Åge Johannesen. Tillykke
11. Valg af revisorer og suppleant jvf § 11
Genvalgt: Per Antonisen og Susan Petersen. Suppleant John Rasmussen. Tillykke.
12. Eventuelt.
Unge under 18 år i klubben og dets arbejde var ønskelig. Mange unge har dog andre gøremål.
Formanden takkede følgende, med en flaske vin, Hanne Hoffman, Bent Hansen, Kim Kristensen og
Kasper Høyer. De har hver især ydet en flot indsat, både på vandet og på land, som alle har haft glæde af.
Samtidig takkede formanden bestyrelsen for deres indsats. Især en tak til annoncører og sponsorer, der
har støttet klubben i det forløbne år.
Stævnets plakat vises frem. Den er tegnet af Claus Grees. Der er kontakt til sponsorer. Der vil desuden
laves en mini udstilling med værker af kunstneren.
Svalerne på broerne. Det foreslås, at der bygges et attraktivt svaleområde ved siv/sump. Det kunne være
pæle med flere halvtag og tråde de kan hvile på.
Der er også natursvin på havnen. Der smides affald o.a. Det foreslås, at klubben arrangerer nogle
oprydningsdage – gerne med afslutning i klubhuset med lidt godt til ganen.

Der skal ryddes op på Stejlepladsen. Stativer ol. skal forsynes med navn. Den 16 april sættes bådene i
vandet. Der startes ved Kragenæsvej (ulige år) – herefter Den grønne pier (lige år). Diverse stativer skal
fjernes derfra inden for et par dage.
Baltic sailing – der kan købes små kort hos havnefogeden
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15
ref. GS 

Under valg : Knud Rasmussen blev Genvalgt (ikke Bent Rasmussen)
Forslag under eventuelt om navn på bådstativer , er endnu ikke et krav fra bestyrelsen
Ellers godkendt Ole Thrane Dirigent

