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Referat af Kragenæs Sejlklubs generalforsamling 

den 17. marts 2015 

 

Velkomst 

Klubbens formand, Flemming Caspersen, bød velkommen til årets generalforsamling. 

1. Valg af dirigent 

Ole Thrane blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 

henhold til klubbens vedtægter. Foreningens revisorer blev valgt til stemmetællere i forbindelse med 

evt. afstemninger. 

2. Valg af referent 

Klubbens sekretær, Margit Caspersen blev valgt som referent. 

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Flemming Caspersen fremdrog hovedpunkterne i bestyrelsens beretning, som blev lagt på klubbens 

hjemmeside i forbindelse med varsling af årets generalforsamling.  

For god ordens skyld gengives bestyrelsens beretning her: 

Bestyrelsens beretning 

 
Året der gik: 

For Kragenæs Sejlklub blev 2014 et år uden officielle VM-udtagelsesstævner eller officielle 

mesterskaber, hvilket gav en hel anden rytme i klubbens årshjul med tilhørende aktiviteter. Til 

gengæld blev der stort set for alle klubbens medlemmer plads til masser af sommersejlads under 

varme, skandinaviske himmelstrøg. 

Umiddelbart ser det ikke ud til, at klubben i 2015 tildeles officielle stævner. Bestyrelsen har lagt 

forespørgsel ind vedrørende DM for IF og L23 i 2016. Om det lykkes må tiden vise. 

Bestyrelsen valgte i løbet af 2014 at vende tilbage til tidligere tiders dyder med faste terminer for 

den årlige fælles tur (Pinsen) og etablering af Fejø Rundt Open første lørdag i september. I 

erkendelse af, at der alligevel ikke har været behov for to bådisætningsdage, er der indgået aftale 

med NKU om følgende faste terminer fremover for bådisætning og bådoptagning: Lørdag i uge 16 

er der fælles bådisætning og fredag i uge 40 og lørdag i uge 44 er der fælles bådoptagning for 

klubbens medlemmer.  
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Klubbens aktive ungdomsafdeling er i 2014 lykkedes med at tiltrække endnu flere unge sejlere, 

således at klubbens andel af unge sejlere nærmer sig at udgøre 10 % af det samlede antal 

medlemmer. 

Ligeledes er det lykkedes at tiltrække aktive seniorer fra andre klubber og havne, hvilket naturligvis 

bidrager til en stabilisering i den ellers vigende medlemsskare. 

Året sluttede med storme, Egon blandt andre, som gav anledning til at studere vandstandsmålinger 

og prognoser for Bandholm indgående. Vandstanden nåede på det højeste godt 1 meter over dagligt 

vande, så ekstra sikring af vores klubhus blev ikke nødvendig denne gang. Det kan oplyses, at en 

vandstand på 134 cm over dagligt vande i Kragenæs Havn er det kritiske vandstandsniveau. 

En sikring af klubhuset i forbindelse med høj vandstand er under overvejelse koordineret med 

havnefoged og campingplads, som vi deler udfordringen med. 

Formanden har deltaget i HAZID-møder i forbindelse med EnerginetDK’s forslag om mulig 

etablering af kystnære havvindmøller i områderne ”Smålandshavets Havvindmøllepark” og Omø-

Syd. HAZID-møder beskæftiger sig med identifikation og imødegåelse af faremomenter under 

såvel etablering som drift af havvindmølleparkerne. Bestyrelsen er bekymret over disse planer og 

følger dem tæt, da der i forvejen er begrænsninger i sejladsmulighederne i ”Syddanske Øhav” og 

dermed også Smålandshavet i form af tvangsruterne i Store Bælt og Langelandsbæltet og de mange 

lavvandede områder i øhavet. 

Nogen har måske allerede bemærket det: Inden for hoveddøren er opsat en forslagskasse, hvor der 

også er mulighed for at give bestyrelsen både ris og ros. Bestyrelsen konstaterer at forslagskassen 

på trods af adskillige måneders tilstedeværelse fortsat er aldeles ubrugt. Derfor skal opfordringen 

være: Benyt forslagskassen, hvis du har noget på hjerte til bestyrelsen, ”brosnak” alene gør det ikke. 

Og så er der selvfølgelig også altid en mulighed for at kommunikere forslag, ros og ris til 

bestyrelsen mundtligt eller via e-mail. 

 

Havneudvalg 

Kragenæs Sejlklub har i slutningen af maj 2014 drøftet med Lollands Havne det uholdbare i, at 

indsejlingen til Kragenæs næsten hvert år rammes af tilsanding. I 2014 kunne vi opleve, at 

dybgående sejlbåde havde store problemer med at besejle havnen. Der er truffet aftale med 

havnemyndigheden om, at der skal oprenses, når der er behov for det. I den forbindelse har 

havnemyndigheder fået den nødvendige klaptilladelse lige udenfor indsejlingsrenden til Kragenæs. 

 

Endvidere er parterne enige om, at der skal foretages entydige målinger af vanddybden, således at 

oprensning i givet fald kan ske inden sæsonstart. Havnemyndigheden har fokus på tilsanding i 

nordre bassin. En gammel forurening med TBT giver dog udfordringer i forbindelse med en 

nødvendig oprensning. 

 

Renovering af østmolens molehoved med en bredere indsejling skulle efter det oplyste være så tæt 

på, at Lolland Kommune kan sende projektet i udbud. Kystdirektoratet og Natura 2000-

myndigheden har godkendt projektet. 

 

Sejlklubbens egne planer om etablering af ny materielplads i Kragenæs er ikke kommet videre. 

Foreløbig har vor ansøgning ligget i Naturstyrelsen i mere end 6 måneder. Det er for slapt! 

Bestyrelsen rykker jævnligt for en afgørelse. 
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Mulighederne for at etablere en ny vinteropbevaringsplads syd for den nuværende havn ser på 

nuværende tidspunkt ud til at være strandet. 

 

Kragenæs Sejlklub kan med tilfredshed konstatere, at havnefogeden har monteret nye nummerskilte 

på havnepladserne samt nye ”Ledig/Optaget” skilte. Ros til havnefogeden! 

 

Projekt ”Strandpark” nord for Kragenæsvej er genstartet af Campingpladsen. Det bliver spændende 

at høre nærmere om planerne. 

 

Klubhus- og Aktivitetsudvalg: 

Udvalget har haft travlt i 2015. 

Køkken, bad, mellemgang og WC har fået en tiltrængt gang maling, lige som reparation af 

klubhusets borde har været påkrævet. 

Der er indkøbt et nyt køleskab, da det gamle Atlas er gået helt i stykker. I depotrummet bag 

køkkenet er det ryddet op. Fryseren er tømt for gamle madvarer og vil kun blive anvendt i 

forbindelse med større aktiviteter. 

Vores rengøringshjælp får i 2015 udvidet arbejdsopgaverne med vinduespudsning. 

Endelig skal nævnes, at Klubhus- og Aktivitetsudvalget i uge 30 havde påtaget sig opgaven at 

servere morgenmad til 50 havkajaksejlere i forbindelse med det store havkajakstævne. Mills Food 

A/S i Nakskov begunstigede sejlklubben som sponsor for en hel del morgenmadsprodukter. Stor tak 

til Mills Food A/S. 

DFU var som sædvanligt på besøg i vore lokaler i sidste weekend i juli. Sejlklubben Vikingen og 

Guldborgsund nåede også at gæste os i efteråret. 

Et længe næret ønske om et udhængsskab ved indgangen til klubhusets indgang er blevet en realitet. 

Klubbens Presse- og WEB-/Hjemmesideudvalg vil fremover søge for at holde orden på 

opslagstavler ude som inde. 

 

Og så må udvalget endnu en gang konstatere, at der ikke har været stor søgning på vore klubaftener. 

En nytænkning af indholdet på klubaftnerne er iværksat. 

 

Kapsejladsudvalg: 

Kapsejladsudvalget har i 2015 endnu en gang stået for arrangementet af de traditionsrige tirsdags 

aftenkapsejladser i maj/juni og august/september. Deltagelsen har været OK, men der er altid plads 

til at endnu flere både kan komme på vandet og dyste med efterfølgende uformel hygge i klubhuset. 

 

Fællesturen i pinsen til Omø måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. Efterfølgende kunne det 

heldigvis konstateres, at flere af klubbens både kunne finde sammen i Karrebæksminde. 

Fejø Rundt Open løb af stablen lørdag den 6. september 2015 med deltagelse af motorbåde i 

pålidelighedssejlads og sejlbådenes kapsejlads rundt om Fejø. Arrangementet må siges at være 

vellykket med deltagelse udefra og med en meget hyggelig spisning og komsammen i klubhuset 

efter sejladserne. Formandens beretning har tidligere været bragt på klubbens hjemmeside. 
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Vi satser på, at Fejø Rundt Open kan vokse sig større. Arrangementet vil fremover indgå i Dansk 

Sejlunions stævnekalender. 

Kapsejladsudvalget har sammen med ungdoms- og materieludvalg sørget for en grundig oprydning 

i masteskuret.  

 

Materieludvalg 

Har i årets løb gennemgået klubhusets elinstallationer samt foretaget fornøden afmærkning af 

kontakterne på betjeningspanelet på væggen mod køkkenet. 

På mastekranen er opsat skiltet ”Kun for medlemmer”. Kranen kan stilles til rådighed for ikke 

medlemmer for en pris af kr. 300,- pr. gang. Der er truffet aftale med havnefogeden om 

opkrævning, såfremt bestyrelsen ikke måtte være på havnen på benyttelsestidspunktet. 

Udvalget vil i 2015 foretage mærkning og oplistning af klubbens materiel. 

Materieludvalget har sammen med ungdomsafdeling og kapsejladsudvalget sørget for en grundig 

oprydning i masteskuret. 

 

Ungdomsafdeling og Sejleskole: 

Ungdomsafdelingen har været aktiv også i 2014, og flere medlemmer er kommet til, så 12 unge på 

vandet tirsdag eftermiddag har ikke været et særsyn. Forældre, bedsteforældre og tidligere udvalgs- 

og bestyrelsesmedlemmer har støttet op om vor ungdom. En særlig tak skal rettes til jer! 

Alle klubmedlemmer opfordres til at gøre reklame for optimistsejlads i Kragenæs Sejlklub. 

Et samarbejde med naboklubberne er etableret, men af hensyn til medlemmerne fra Fejø insisterer 

klubben på, at aktiviteterne foregår i Kragenæs. 

I løbet af sæsonen er det også blevet til weekendarrangementer og deltagelse i sejladser udenbys. 

Deltagerantallet har været så stort, at klubben har anskaffet 3 optimistjoller ekstra, således at vi i alt 

i 2014 har rådet over 11 optimistjoller og 3 Fevajoller. Samtidig har vi gjort status over vore øvrige 

joller som udgøres af en 470-, 420-, 505- og en Europajolle. Dermed er afdelingen godt rustet til de 

unge, som naturligt vokser ud af optimistjollen. 

Sejlerskolen for seniorer har ikke været aktiveret med undervisning i 2015. 

Ungdomsafdelingen har sammen med materieludvalget og kapsejladsudvalget sørget for en grundig 

oprydning i masteskuret. 

Økonomi: 

Regnskabet for 2014 udviser et underskud på knap kr. 6.000, før afskrivninger, hvilket må betegnes 

som acceptabelt som følge af uforudsete udgifter til betjeningsterminal på mastekranen, nyt 

køleskab, indkøb af 3 brugte optimistjoller til ungdomsafdelingen og ny møntautomat til badet. 

Desuden har det været nødvendigt at udskifte en PC. 

Bestyrelsen har som varslet på generalforsamlingen sidste år igangsat initiativer til inddrivelse af 

vore tilgodehavender. I begrænset omfang er det lykkedes, men i alt for mange tilfælde må 
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kassereren konstatere, at medlemmer stadig har den opfattelse, at udmeldelse kan ske med 

øjeblikkelig virkning. Ifølge klubbens nuværende vedtægter kan udmeldelse ske inden den 1. 

oktober med virkning for det efterfølgende regnskabsår. Bestyrelsen foreslår årets 

generalforsamling, at reglerne for udmeldelse strammes op. Se dagsorden for generalforsamlingen 

Derfor er det utilfredsstillende at konstatere, at det i regnskabet for 2014 er nødvendigt at foretage 

en afskrivning på kr. 28.830,- omfattende tilgodehavender hos medlemmer, sponsorer og 

annoncører. Regnskabsteknisk bogføres fakturaer, når de udsendes. Når fakturaerne ikke bliver 

betalt, registreres beløbene automatisk som tilgodehavender. Bestyrelsen har valgt at afskrive 

hovedparten af tilgodehavenderne med ovennævnte beløb. 

Budgettet for 2015 udviser et meget beskedent overskud. Budgetforecast for 2016 udviser ligeledes 

et meget beskedent overskud. 

Opvarmning af klubhuset i 2013 (Regning præsenteres i året efter) er en alt for stor post. 

Bestyrelsen har taget initiativ til at spare på strømmen. Klubhuset holdes selvfølgelig frostfrit, men 

heller ikke mere. Køleskabe og frysere slukkes over vinteren. Allerede nu kan vi konstatere, at 

initiativerne har båret frugt. El-regningen for 2014 udgør knap 14.000 kr. mod knap 22.000 kr. i 

2013. 

Bestyrelsen foreslår derfor kontingentstigninger i 2016. Parmedlemsskab stiger fra kr. 680,- pr. år 

til kr. 700,-. Kontingent for seniorer stiger fra kr. 585,- pr. år til kr. 600,-. Gastemedlemskab stiger 

fra kr. 335,- til 350,- pr. år, og kontingentsatsen for passive stiger fra kr. 385,- til kr. 400,- pr. år. 

Juniorkontingentet forbliver uændret kr. 335,- pr. år. 

Som følge af det vigende ejendomsmarked på især Lolland-Falster har bestyrelsen ekstraordinært 

valgt at nedskrive værdien af vores klubhus med kr. 100.000,-. 

 

Presse og WEB-/Hjemmesideudvalg 

Udvalget har arbejdet med en ny hjemmeside, som bliver præsenteret for medlemmerne på årets 

generalforsamling. 

Der er desuden blevet oprettet endnu en nyhedskanal i form af en adressegruppe omfattende 

samtlige medlemmer. Dette giver mulighed for en hurtig og bred information til klubbens 

medlemmer. 

 

Vision for 2015: 

Bestyrelsens beretning for 2014 lader ikke nogen i tvivl om, at der blandt de arbejdende og 

udførende hænder er tale om Tordenskjolds soldater. Klubben har fortsat behov for, at flere af 

klubbens medlemmer vil indgå i arbejdet i vore udvalg. Vi mangler udvalgsmedlemmer - især i 

aktivitetsudvalget. 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 bidrage til bestyrelsesarbejdet, så lad os det høre. 
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4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2014, som udviser et utilfredsstillende resultat som følge af 

afskrivninger af tilgodehavender afledt af manglende kontingent-, sponsor- og annoncørbetalinger 

samt ekstraordinære udgifter. Bestyrelsen har endvidere valgt at nedskrive værdien af klubhuset 

med kr. 100.000,-. Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab for 2014.  

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af vedtægternes § 6. Udmeldelse og eksklusion således: 

 1. afsnit erstattes af: ”Til gyldig udmeldelse kræves, at udmeldelse sker skriftligt til 

klubbens kasserer med mindst 14 dages varsel til en 31. december, og at det 

pågældende medlem ikke har noget økonomisk udestående eller udestående i øvrigt 

med klubben. Udmeldelse i overensstemmelse hermed har virkning fra og med det 

efterfølgende regnskabsår/kalenderår.  Medlemmet har på anmodning krav om en 

skriftlig bekræftelse på udmeldelsen”. 

 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 6, 1. afsnit. 

 

Der var ikke fremkommet andre forslag til generalforsamlingen. 

 

6. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse 

Flemming Caspersen præsenterede aktivitetsplanen for 2015. Generalforsamlingen tog 

aktivitetsplanen til efterretning. Et forslag om at udskyde årets standerhejsning med 1 uge har 

bestyrelsen efterfølgende overvejet. Aktivitetsplan 2015 fastholdes som præsenteret på 

generalforsamlingen. 

 

Budgettet for 2015 blev fremlagt af kassereren. Budgettet er i balance udvisende et mindre 

overskud. Budgetforecastet for 2016 er ligeledes i balance. Det kan blive nødvendigt at øge/indføre 

egenbetaling ved nogle af klubbens arrangementer. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af 

kontingentsatserne i 2016 således: 

 Kontingent for par:  kr. 700,- p.a. 

 Kontingent for seniorer:  kr. 600,- p.a. 

 Kontingent for juniorer:  kr. 335,- p.a. - Uændret! 

 Kontingent for passive, også par: kr. 400,- p.a. 

 Kontingent for gaster:  kr. 350,- p.a. 

 

Generalforsamlingen godkendte de foreslåede forhøjelser af kontingentsatserne i 2016.  

 

7. Valg af formand 

Formanden er kun på valg på lige årstal. 

8. Valg af kasserer 

 Ebbe Nielsen blev valgt som kasserer for en 2-årig periode. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Margit Caspersen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. 
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Bestyrelsesmedlemmerne Grete Schiesewitz og Niels Caning modtog ikke genvalg. 

Generalforsamlingen valgte Jørgen Antonsen og Lars Hansen som bestyrelsesmedlemmer for en 2-

årig periode. 

Niels Caning fortsætter som udvalgsformand for ungdomsafdelingen. 

10.  Valg af bestyrelses suppleanter 

Generalforsamlingen valgte Bent Johansen og René Hedegaard som nye bestyrelsessuppleanter for 

en 1-årig periode 

11. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

Generalforssamlingen genvalgte revisorerne Susan Petersen og Per Antonisen samt revisorsuppleant 

Lars Vesterbirk. Alle for en 1-årig periode. 

12. Ny hjemmeside 

Bestyrelsens forslag til ny hjemmeside blev præsenteret af Lars Hansen efter dagsordenens punkt 13. 

Eventuelt. 

Generalforsamlingen tog den nye hjemmeside til efterretning. Overgang til den nye hjemmeside 

skete umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse. 

13. Eventuelt 

Kim Kristensen opfordrede bestyrelsen til at fremstille en ”årslabel” til påsætning på medlemmernes 

både og dermed tydeligt signalerer medlemskab af klubben i såvel hjemhavn som ved besøg i 

gæstehavne. Formanden kvitterede for forslaget, og bestyrelsen vil arbejde videre med idéen. 

 

Formanden opfordrede meget kraftigt alle medlemmer til at føre klubstander. Der arbejdes videre 

med mulighederne for at producere en sejlklæbende stander til både uden flagliner. 

 

Et ønske om en klubstander i et mere holdbart materiale tog bestyrelsen til efterretning. Nye standere 

søges fremstillet i et mere holdbart materiale. 

 

Nye medlemmer vil fremover få den første stander udleveret gratis af klubben. 

 

Formanden orienterede om et nyt projekt som Københavns Universitet og Dansk Sejlunion har sat i 

søen omfattende kortlægning af danske farvandes anvendelse til forskellige aktiviteter. Det er tænkt, 

at f.eks. fritidssejlerne selv skal registrere sejladsruter på internettet. Bestyrelsen vil senere orientere 

om projektet. EU vil pålægge medlemslandene at inddrage vore registreringer af sejlads i forbindelse 

med planlægning af havvindmølleparker, havdambrug m.v. 

 

Jørgen Antonsen opfordrede aftenkapsejladsens skippere til at bidrage til at faste gaster tegner 

gastemedlemskab. 

 

Flemming Caspersen takkede Grete Schiesewitz og Niels Caning for en stor indsats i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Dirigent Ole Thrane takkede for god ro og orden under årets generalforsamling. 
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