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Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag den 18. november 2013 kl. 19.00 i klubhuset 

 
Fremmødte: 
Kim Elmegaard, Flemming Caspersen, Margit Caspersen, Niels Caning og Steen Marillo 
 
Afbud:  
Grete Schiesewitz og John Rasmussen 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendtes. 
 

2. Nyt fra formanden 
Der er på nuværende tidspunkt ingen interessetilkendegivelser om fra klubberne om 
kapsejladsstævner i 2014. Kragenæs sejlklub kan i givet fald finde plads til et mindre stævne. 
 

3. IKHO ansøgning til Realdania 
Ansøgning omfatter p.t. bredere indsejling, nyt molehoved og anløb på langs af nordsiden af bro 1 
samt kulturhuse. 
 

4. Etablering af materielplads 
Der foreligger mundtligt forholdstilsagn om projektpenge til etablering af ny materielplads. 
 

5. Hjælperfest den 23. november 2013 
26 personer er tilmeldt festen. Også blandt afbud er der ros til arrangementet sammen med tilsagn 
om hjælp til fremtidige stævner. 
 

6. ØHOP 2014 - 14. september 2014? 
Lolland kommune har forespurgt klubben om at være medarrangør til ØHOP-2014, som planlægges 
afholdt den 14. september 2014 med udgangspunkt i Kragenæs. ØHOP er en ”Biathlon” bestående 
af svømning og løb til og på omliggende øer. Klubben indgår i den etablerede styregruppe, med 
repræsentanter fra idrætsforeninger og borgerforeninger i nærområdet. 
 

7. Aktivitetsplan 2014 - indledende drøftelser 
Der udarbejdes aktivitetsplan for hele 2014. Planen vil bl.a. indeholde fælles pinsetur og ”Fejø 
Rundt” den første lørdag i september 2014. 

 
8. Generalforsamling 2014 - indledende drøftelser 

Drøftet. 
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9. Tilsyn og ansvar for klubhus og behov for forbedringer, flagstang m.v. samt rengøring 
Klubben har behov for at finde en ressourceperson, som vil påtage sig ansvaret for vores klubhus 
med tilhørende aktiviteter. Ligeledes søges der ny rengøringshjælp. 
 
Der etableres udhængsskab (ca. 1,5 x 1 m)ved indgangen til klubhuset. 
 
Der indkøbes og opsættes ny 12 m glasfiber flagstang i stedet for den gamle, som er angrebet af 
råd. 
 

10. Vinteropbevaring af både 
En evt. opdatering af reglementet for vinteropbevaring af både drøftes nærmere med havnen. 
 

11. Opdatering/ny hjemmeside 
Klubben indhenter tilbud på fornyelse af vores hjemmeside. 
 

12. Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen 
Ungdomsafdelingen har haft en god sæson med stort fremmøde af elever (8) og hjælpere. Vi havde 
en god afslutning på sæsonen. Den nye sæson starter den 2.april 2014 med planer om samarbejde 
med øvrige sejlklubber, herunder deltagelse i stævner. 
 

13. Økonomi, årets stævner m.v. 
Der er et pænt overskud på årets stævner. 
 

14. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i klubhuset mandag den 17. februar 2014 kl. 19.00. 


