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Referat fra bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 15. juni 2015 kl. 19.00 i klubhuset.                
1. rettede 150819. 

Tilstede:   Bent, Ebbe, Lars, Per, Flemming, Margit 

Afbud:  Dorte, Rene, Jørgen 

Dagsorden: 

1. Velkomst 
Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendtes med tilføjelse af punktet ”Bådpladsnumre” under nyt fra formanden. 

3. Nyt fra formanden 

 Kystnære Havvindmøller, status 
Opfordring til at bakke op om sejlklubbens indsigelser mod kystnære vindmølleparker er 
udsendt til alle sejlklubber i Danmark samt til DFU og DT. Henvendelsen har allerede givet 
flere positive tilbagemeldinger. 

 Hovedsponsor 
Der er opnået betinget tilsagn. Sejlklubben forhandler videre. 
 

 Dispositionsaftale for KS på Kragenæs Havn 
Nyt aftalekompleks drøftes med Lolland Kommune. 
 

 Indsejling og oprensning af nordre bassin 
Indsejlingen til havnen uddybes i uge 25 2015. Desuden er der givet klaptilladelse med 8 
ugers høringsfrist med henblik på oprensning af det yderste havnebassin mellem nordkajen 
og bro 1. Mulighederne for oprensning af resten af det yderste havnebassin er endnu ikke 
afklarede. 
  

 Bådpladsnumre for klubbens medlemmer 
Havnefogeden mener alligevel ikke at kunne oplyse bådpladsnumre på klubbens 
medlemmer. Formanden undersøger alternativer nærmere. 
 

4. Gennemgang af opfølgningspunkter 
Opfølgningspunkterne blev gennemgået. 
 
 



2 

 

 
5. Kort status fra: 

 Forretningsudvalg 
Udvalget afholder som udgangspunkt møde den første mandag kl. 14.00 i hver måned. 
Havnefogeden deltager i fornødent omfang. 

 Aktivitets- og klubhusudvalg 

1. Fælles Pinsetur - evaluering 
Årets pinsetur blev aflyst, da ingen medlemmer ønskede at deltage. Konceptet genovervejes. 
 

2. Opgradering af mastestativ 
Opgradering af mastestativet forventes tilendebragt indeværende uge. 
 

3. Van(d)vittig dag i Kragenæs Havn lørdag den 27. juni 2015 
Program for dagen markedsføres i ugerne op til lørdag den 27. juni 2015. Prisen for 
deltagelse i aftenens foredrag med Jesper Theilgaard søges fastholdt på kr. 75,-. 
 

4. Swim’n Trail 2015 eller 2016 
Arrangementet gennemføres tidligst i 2016. 
 
Per Fredsted fremsatte følgende mindretalserklæring: 
"Jeg må på det kraftigste fraråde Kragenæs Sejlklub i at deltage under nogen form i nævnte 
arrangement, som jeg anser for vanvittigt og i øvrigt er vi jo ikke en svømmeklub." 
 
De øvrige fremmødte bestyrelsesmedlemmer kunne ikke tilslutte sig nævnte synspunkt. 

 
5. Sct. Hans aften - arrangement sammen med grundejerforeningen 

Dorte og Per har styr på arrangementet sammen med grundejerforeningen. 
 

6. DFU-Stævne sidste weekend i juli 2015 
Formanden for DFU, Bent Hansen, har oplyst, at DFU har aflyst stævnet i Kragenæs i år. Ny 
model er under overvejelse. 
 

 Kapsejladsudvalg 
Klubben undersøger mulighederne for at kunne afholde DM for IF og evt. L23 i 2016 eller 2017. 
 
Der arbejdes videre med planerne om dommerbåd til tirsdagssejladserne. 
 

 Sejlerskolen 
Mulighederne for at udbyde kurser i praktisk sejlads næste sæson drøftes nærmere. 
 

 Ungdomsudvalg 
o Deltagelse i ungdomsstævne i Dybvig den 5-6-7. juni 2015, herunder økonomi – evaluering 

Stævnet blev en succes og klubbens juniorer klarede sig fint i den hårde vind. 
 

 Materieludvalg 
Kassereren iværksætter oplistning af klubbens materiel og aktiver i efteråret. I tilknytning hertil 
foretages en kritisk gennemgang af sejlklubbens forsikringer. 
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 Søsætning og bådoptagning 
o Materielplads 

Der henvises til referatets pkt. 3. 
 
 

 Presse og Web/Hjemmesideudvalg 
Nyt fra Kragenæs Sejlklub IV-2015 skal lægges på hjemmesiden. 
 

 Økonomi 
Kassereren oplyste, at vi følger det lagte budget. Den indgåede sponsoraftale med OK - se Nyt fra 
Kragenæs Sejlklub III-2015 - forventes at bidrage positivt til årets resultat. Fakturering af sponsorer 
udestår. 
 

6. Eventuelt 
Enkelte medlemmer modtager stadig ikke DS’ medlemsblad ”Sejler”. Lars lægger notits på 
hjemmesiden med ønske om medlemmernes tilbagemelding, hvis ”Sejler” udebliver. Ebbe drøfter 
med DS, som tidligere har modtaget en ajourført medlemsoversigt. 

 
Alle medlemmer opfordres til at kortlægge deres færden på havet - se Nyt fra Kragenæs Sejlklub IV-
2015 fra formanden. 

Sejlklubben får formentligt besøg af 12-15 juniormedlemmer og ledere fra Hamburg i perioden 18-
24. juli 2015. Den pågældende klub var her også i 2013. 

Udlejning af klubhuset blev drøftet. Det håndhæves fremover, at klubhuset ikke udlejes i perioden 
1. maj til 31. oktober. 

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder: 
 

 Opdatering af medlemskartotek - kassereren 
 

 Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget 
 

 Nøgleskab med klubhusnøgle - Formanden  
 

 Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget 
 

 Højvandssikring 2015 - Formanden færdiggør skitse med henblik på udarbejdelse af 
budgetoverslag - Højvandssikring koordineres med campingpladsen 

 

 Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer i 
øvrigt - Støtteforening - Overvejes nærmere 

 

 Nye regler for udlejning og anvendelse af klubhus - Aktivitetsudvalget 
 

 Vinduer og brøstning på terrassen mod campingpladsen - Pris? 
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Bestyrelsens skriftlige godkendelse af ovenstående referat: 
 
 
Signeret af: 
__________________________ 
Flemming Caspersen, Formand 
 
 
Afbud fra: 
__________________________ 
Jørgen Antonsen, Næstformand 
 
 
Signeret af: 
__________________________ 
Ebbe Nielsen, Kasserer 
 
 
Signaret af: 
__________________________ 
Margit Caspersen, Sekretær 
 
 
Afbud fra: 
___________________________ 
Dorte Jønck, Bestyrelsesmedlem 
 
 
Signeret af: 
____________________________ 
Per Fredsted, Bestyrelsesmedlem 
 
 
Signeret af: 
___________________________ 
Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem 

 


