Referat af ordinær generalforsamling i Kragenæs Sejlklub
jf. klubbens vedtægter:
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19.00 i klubhuset på Kragenæs Havn

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
 Bestyrelsen foreslår, at Ole Thrane vælges som dirigent.
Ole Thrane vælges som dirigent og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet.
2. Valg af referent.
 Bestyrelsen foreslår, at Margit Caspersen vælges som referent.
Margit Caspersen vælges som referent.
 Bestyrelsen foreslår vore revisorer vælges som stemmetællere.
Revisorerne vælges som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden konstaterede, at bestyrelsens beretning var tilgået medlemmerne med e-mail
og samtidig har været fremlagt på klubbens hjemmeside og i klubhuset sammen med
regnskab og budgetter samt forslag til aktivitetsplan for 2016.
Formanden knyttede nogle få supplerende bemærkninger til beretningen:
 Det er stadigvæk vigtigt, at vi alle indberetter vor færdsel på havet af hensyn til den
igangværende undersøgelse og kortlægning af færdsel på havet.
 Oprensning af yderhavnen forventes gennemført inden 1. maj 2016.
 Klubben afvikler DM for L23 i august 2017.
 Udarbejdelse af en ny brugerretsaftale med Lolland Kommune er fortsat i
støbeskeen.
 Bestyrelsen har oplevet et godt arbejdsår med stor stabilitet.
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Spørgsmål: tværmolen har en effekt på indsejlning. En udvidelse af havneindløbet til 14
meter, giver mere uro i vandet og sand.

Bestyrelsens beretning for 2015
Året der gik:
Kragenæs Sejlklubs sæson nummer 37 bar præg af interne aktiviteter og forebyggende
indsats til sikring af faciliteter og rekreative sejladsmuligheder.
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.
Selv om kortlægningen af havets aktiviteter ikke umiddelbart kan nå at få indflydelse på
beslutningerne om etablering af kystnære havvindmølleparker, så må kortlægningen
alligevel betragtes som en god fremtidig investering, hvorfor I alle opfordres til en fortsat
registrering af sejlads, korte som lange ture.
Kragenæs Sejlklub har afgivet høringssvar i forbindelse med de kystnære
havvindmølleprojekter til sikring af fri sejlads og rekreative aktiviteter i indre danske
farvande. Sejlklubben har ligeledes afgivet høringssvar til sikring af bedst mulige
sejladsforhold i forbindelse med den kommende nye Storstrømsbro.
Bestyrelsen følger de kystnære havvindmølle projekter tæt til dørs.
Sejladsmæssigt bød 2015 på megen vind bl.a. til ugunst for vore tirsdagssejladser - ungdom
som seniorer - lige som høj/sommersæsonen og dele af efteråret bød på masser af vind og
buler på vandet. Hverken DMI eller den norske pendant havde stor succes med deres
varslinger af sejladsvejret i danske farvande.
Lolland Kommune etablerede i 2015 udvidet indsejling til havnen samt renoverede
molehovedet på østmolen. Bredden af indsejlingen blev udvidet til 14 meter, hvilket er den
maksimale bredde, som sejlklubben kunne gå ind for. Den udvidede indsejling har, som
forudsagt af Kragenæs Sejlklub, desværre betydet mere uro og tilsanding i det yderste
havnebassin.
I starten af september 2015 havde Kragenæs besøg af TV ØST i forbindelse med kåring af
”Årets Landsby”. Blandt flere indslag var der fint fokus på sejlklubben, såvel på
ungdomsarbejdet som på tirsdagskapsejladsen. Formanden kunne i begyndelsen af indslaget
i regn proklamere, at Kragenæs altid kunne opleves i solnedgang - det slog heller ikke fejl
denne aften; kl. 18.15 brød aftensolen igennem og starten på aftenens kapsejlads gik med sol
og vind i sejlene.

160325/MC

Side 2

Forretningsudvalg:
Forretningsudvalget (FU) har fra 2015 overtaget det gamle havneudvalgs opgaver ved siden
af normale FU-opgaver. Udvalget afholder som udgangspunkt møde den 1. mandag i hver
måned. Mødet indledes hver gang med drøftelse med havnefogeden om havnens drift og
udvikling.
Yderhavnen forventes oprenset mellem nordkajen og bro 1 i foråret 2016.
FU måtte i foråret konstatere, at myndighederne ikke ville give de nødvendige
dispensationer til en flytning af vores plads for opbevaring af materiel, bådvogne og
bådstativer. Det lykkedes dog at gennemføre dele af projektet – se under Aktivitetsudvalget.
Kragenæs Sejlklub modtog lige før sommerferien et forslag til ny brugerretsaftale fra
Lolland Kommune. Forslaget indeholdt flere punkter, som sejlklubben ønskede ændret,
hvorefter Lolland Kommune trak sit forslag til ny brugerretsaftale. En fornyet aftale
afventer, at Lolland Kommunes administrative grænser på havneområdet falder endeligt på
plads.
FU startede i efteråret 2015 en proces til sikring af, at klubben har tegnet de nødvendige
forsikringer. Arbejdet forventes tilendebragt i 2016.

Klubhus- og Aktivitetsudvalg:
Aktivitetsplanen for 2015 er løbende justeret hen over året.
Danmarks Fritidssejler Union (DFU) meddelte således aflysning af unionens faste aktivitet
hos Kragenæs Sejlklub sidste weekend i juli. Aktiviteten gennemføres ikke længere, men
afløses i stedet af mere landsdækkende tiltag.
Fra Fiskeriaktionsgruppen (FAG) modtog vi midler til opgradering af materielpladsens
mastestativ.
Med relativ kort varsel blev der udarbejdet forslag til fast overdækning af mastestativet.
Klubbens medlemmer løste opgaven meget tilfredsstillende. Kragenæs Sejlklub har fået et
mastestativ, som vi kan være bekendt. Tak for indsatsen!
Klubaftener planlagt med skiftende succes. Der var ikke tilslutning til vinsmagningsaften
marts 2015. Mogens Kirsten har dog givet tilsagn om at ville komme, hvis der skulle vise
sig interesse for dette.
Klubaftenen den 26. november 2015 skal fremhæves. Lisbeth og Kim fortalte om deres 5
måneders togt i Østersøen. Super inspirerende med mange gode oplevelser og fin
videregivelse af erfaringer fra en sådan langturssejlads.
Fællesturen i pinsen måtte aflyses på grund af manglende deltagelse. 2016 vil alligevel byde
på mulighed for at opleve en fælles tur sammen med de øvrige medlemmer.
Van(d)vittig dag i Kragenæs blev afholdt den 27. juni 2015. Et samarbejde mellem Business
Lolland-Falster, havnen og sejlklubben. Jesper Theilgaard underholdt om aftenen med viden
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om meteorologi med tilhørende udfordringer. Jesper må have været på sommerferie i
højsæsonen for sommersejlads!
Sct. Hans aften afholdtes spise- og bålarrangement sammen med Grundejerforeningen. Ca.
40 personer deltog i aftenspisningen. Campingpladsen er opfordret til at tilslutte sig
arrangementet fremover.
Swim’n Trail i Kragenæs og omkringliggende øer måtte skrinlægges endeligt.
Svømmeafstandene ville blive for store i projektet.
Kapsejladsudvalg:
Kapsejladsudvalget har også i 2015 arrangeret tirsdagskapsejladser. Der er i månederne
maj/juni og august/september afholdt kapsejladser i to klasser: Store både og små både.
Vejret har budt på flere aflysninger, fortrinsvis pga. megen blæst.
Bent Johansen og besætning i ”Krabbe”, Comfort 32, vandt sejladsserien for store både med
Jørgen Antonsen og besætning i ”Aja”, Comfortina 32, på andenpladsen. Niels Caning og
besætning i ”Aperitif”, IF, vandt sejladsserien for små både med Ole Thrane og besætning i
”Fifty Fifty”, folkebåd, på andenpladsen.
Fejø Rundt Open første lørdag i september blev en meget blæsende affære. Kun tre både
trodsede vejrguderne med Fejø til styrborg. ”Mulle II” med Kurt Jakobsen og ”Marie” med
formanden foretrak at afbryde sejladsen nord for Rågø, da vinden tiltog yderligere.
”Krabbe” med Bent Johansen valgte at fortsætte og kom i mål i tiden 3 timer og 54 minutter.
En rekord som formentlig kommer til at stå i nogle år.
Klubben satser på at afholde DM for IF og L 23 i 2017.
Kapsejladsudvalget skal have ny formand, da Jørgen Antonsen i stedet overtager
ungdomsudvalget i 2016.
Materieludvalg
Udvalgets arbejde løses tværgående af klubbens øvrige udvalg. Klubbens kasserer fører
løbende oversigter over klubbens materiel og inventar.
Ungdomsafdeling:
Ungdomsafdelingen har også i 2015 været aktiv. Desværre med en del frafald, hvor
skolereformen givetvis har haft en negativ rolle.
Klubbens Europa-jolle er gjort sejlklar i 2015 og giver med det en ekstra mulighed for
ungdomsmedlemmer, som vokser ud af optimistjollen.
Jørgen Antonsen overtager ansvaret for ungdomsafdelingen i 2016. Bestyrelsen har
godkendt, at ungdomssejladsen med tilhørende teori fra 2016 flyttes til om onsdagen fra kl.
16.00.
Alle klubmedlemmer opfordres til at gøre reklame for optimistsejlads i Kragenæs Sejlklub.
Sejlerskolen:
Sejlerskolen for seniorer har ikke været aktiveret i 2015.
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Økonomi:
Regnskabet for 2015 udviser et underskud på godt kr. 20.000, før afskrivninger, hvilket må
betegnes som acceptabelt som følge af uforudsete udgifter/til dels valgte ekstraudgifter.
Forsikring for klubhuset for 2016 er forudbetalt i årets regnskab.
Overskridelserne omfatter følgende: manglende hovedsponsor, erstatning til optimistsejler,
frokostbøjer N og S for Kragenæs havn, udgifter til skift af kasserer, aflysning af DFUstævne, mindre indtjening på udlejning af klubhus m.v.
Budgettet for 2016 er i balance. Budgettet for 2017 udviser overskud som følge af DM for
IF og L23. Mere brugerbetaling omkring vore aktiviteter vil være en nødvendighed.
Bestyrelsen vil foreslå forhøjelser af visse kontingentsatser fra og med 2017 over en flerårig
periode med henblik på at fastholde et fornuftigt økonomisk fundament.
Bestyrelsen gennemfører i løbet af 2016 en opdatering af klubbens medlems kartotek.
Klubbens medlemmer vil modtage et link til et spørgeskema pr. e-mail. Link til
spørgeskemaet vil også blive lagt på klubbens hjemmeside.

Presse og WEB-/Hjemmesideudvalg
Klubbens nye hjemmeside fungerer efterhånden efter hensigten og vil løbende blive
udviklet.
Husk at meddele adresse- og e-mail ændringer m.v. til formand og kasserer.
Vision for 2016:
De senere års udskiftninger i bestyrelsen efterlader et ønske om en mere styret, naturlig
fornyelse i bestyrelseskredsen.
Bestyrelsen vil fortsat søge mest mulig indflydelse på udvikling af havn med tilhørende
omgivelser. Klubben vil bl.a. søge at etablere et brugerråd for Kragenæs.
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 høre.
Bestyrelsen i Kragenæs Sejlklub
Spørgsmål fra forsamlingen: ”Har tværmolen har en gavnlig effekt på
indsejlingsforholdene?” Formanden kunne oplyse, at en udvidelse af indsejlingen til 14
meters bredde, ikke overraskende havde medført mere uro i yderbassinet. Effekten af
tværmolen synes begrænset, da færgetrafikkens skruevand fortsat flytter sand ind i
yderbassinet. Havnemyndigheden er gjort opmærksom på disse forhold.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (År 1 = det forløbne
kalenderår).
Regnskabet er udsendt klubbens medlemmer pr. e-mail og fremlagt på hjemmesiden og i
klubhuset. Kassereren redegjorde for resultatet for 2015: Der er ikke de store udsving, fordi
klubben ikke har afviklet større stævner i 2015. Desværre mistede vi Jyske Bank som
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sponsor i 2015. Ny sponsor er først fundet fra 2016, nemlig Lollands Bank. Ekstraudgifter jf.
bestyrelsens beretning for 2015 har påvirket resultatet for 2015, hvorfor årets resultat
bliver et minus på godt 23.000,-.
Regnskabet for 2015 blev godkendt énstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7 Ordinær generalforsamling og § 8
Dagsorden således:
 § 7 Ordinær generalforsamling.
2. afsnit erstattes af følgende:
”Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes
med mindst 3 ugers varsel pr. e-mail til klubbens medlemmer og ved annoncering
på klubbens hjemmeside.”
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
Til afsnit 4 tilføjes følgende sætning:
”Kandidater til bestyrelsen skal ligeledes melde deres kandidatur til formanden
senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.”
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.


§ 8 Dagsorden.
Erstattes af følgende:
”Dagsorden for den ordinære generalforsamling erstattes af følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (År 1 = det
forløbne kalenderår).
6. Behandling af indkomne forslag
7. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år til
godkendelse (År 2 = det kalender år hvori generalforsamlingen afholdes).
8. Forelæggelse af budget for det efterfølgende år med forslag til kontingent
(År 3 = kalenderåret efter året hvor generalforsamlingen afholdes).
9. Valg af formand (Kun lige årstal jf. § 11).
10. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jf. § 11).
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 11.
12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf.§ 11.
13. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. § 11.
14. Eventuelt.”

Der er to ændringer omfatter punkt 3 og punkt 8 med tilhørende konsekventrettelse.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
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Bestyrelsen foreslår endvidere, at der udarbejdes en havneplan til ophængning i klubhuset.
Planen skal indeholde medlemmernes bådpladser med pladsnummer samt navn og
telefonnummer på ejeren.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget. Havneplanen ophænges diskret i klubhuset.
Bestyrelsen foreslår endeligt, at bestyrelsen af generalforsamlingen bemyndiges til at have
mulighed for at udleje klubhuset såvel i vintersæsonen som i sejlersæsonen.
Formandens oplyste, at bestyrelsens forslag om at kunne udleje hele året, er affødt af
ønsket om at kunne forbedre klubbens økonomi.
.
Efter stor debat blev forslaget sendt til afstemning. Forslaget faldt med stemmerne 13 mod
og 12 for forslaget. Klubhuset vil fortsat kunne udlejes i perioden 1. oktober til 30. april.
Der var ikke indkommet andre forslag.
6. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse (År 2 = det
kalenderår, hvori generalforsamlingen afholdes). Endvidere fremlægges budget for 2017.
Aktivitetsplan 2016
Formanden nævnte en enkelt tilføjelse til Aktivitetsplan 2016: Ungdomsafdelingen starter
årets sejladser onsdag den 4. maj 2016. Rettet aktivitetsplan udsendes til medlemmerne og
lægges samtidig på klubbens hjemmeside.
Aktivitetsplan 2016 blev med denne tilføjelse godkendt.
Budget 2016 og 2017
Kassereren gennemgik budgettet for 2016 og 2017: Der er budgetteret stramt med et
medlemstal på 129. Budget 2016 kommer til at ligne budget 2015, dog uden
ekstraomkostninger og med lidt større sponsorindtægter, herunder sponsoraftalen med
Lollands Bank. Der indføres generel egenbetaling i forbindelse med klubbens aktiviteter.
Kun i forbindelse med arbejdsdagen vil klubben byde på gratis forplejning.
Der budgetteres med et beskedent overskud på kr. 1.300,- i 2016.
Budget 2017 svarer stort set til budget 2016, bortset fra ekstra indtjening i forbindelse med
DM for L23.
Der budgetteres derfor med et overskud på kr. 26.300,- i 2017.
Krantaksterne i forbindelse med bådisætning og bådoptagning foreslog kassereren forhøjet
med kr. 50,-, således at forplejning på dagen indgår i kranprisen.
Efter nogen debat blev forslaget vedtaget af generalforsamlingen.
Kassereren foreslog følgende mindre forhøjelser af følgende kontingenter:
 Kontingentet for parmedlemmer forhøjes i 2017 og i 2019 med kr. 50,- p.a.
 Kontingentet for seniorer forhøjes i årene 2017, 2018, 2019, og 2020 med kr. 25,p.a.
Forslaget blev énstemmigt vedtaget.
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Formanden gjorde opmærksom på, at sponsoraftalen med Lollands Bank vil kunne betyde
yderligere fordele for klubben i forbindelse med stævner og medlemmers evt. skifte til
Lollands Bank.
7. Valg af formand (Kun lige årstal jf. vedtægternes § 11).
Flemming Caspersen modtager genvalg. Flemming Caspersen blev genvalgt
8. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jf. Vedtægternes § 11).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. vedtægternes § 11.
På valg er:
 Dorte Jønck - Dorte modtager genvalg. Dorte Jønck blev genvalgt.
 Per Fredsted - Per modtager ikke genvalg. Fortsætter efter bestyrelsens anmodning
i udvalgsarbejde efter nærmere aftale.
 Bestyrelsen foreslår, at Bent Johansen vælges som bestyrelsesmedlem. Bent
Johansen blev valgt som bestyrelsesmedlem.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jf. vedtægternes § 11.
På valg er:
 Bent Johansen, som opstiller som bestyrelsesmedlem, hvorfor bestyrelsen foreslår,
at Torben Skov vælges som bestyrelsessuppleant. Torben Skov blev valgt som
bestyrelsessuppleant.
 René Hedegaard opstiller som revisorsuppleant, hvorfor bestyrelsen foreslår, at
Niels Pedersen vælges som bestyrelsessuppleant. Niels Pedersen blev valgt som
bestyrelsessuppleant.
11. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. vedtægternes § 14.
På valg er:
 Susan Petersen og Per Antonisen modtager genvalg som revisorer. Susan Petersen
og Per Antonisen blev genvalgt som revisorer.
 Revisorsuppleant Lars Vesterbirk modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår, at
René Hedegaard vælges som revisorsuppleant. Rene Hedegaard blev valgt som
revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Formanden orienterede:
Højvandsikring af klubhuset er et bekosteligt projekt. En betonvæg, kan rejses omkring
klubhuset til en pris af kr. 125.000,- til kr. 150.000,- afhængig af murens højde og tykkelse.
Projektet vil kun kunne gennemføres med puljemidler og tilskud.
Campingpladsen har samme udfordring med høj vandstand, hvorfor en koordination af
højvandssikringens udformning er ønskelig.
Bestyrelsen vil drøfte mulighederne for højvandssikring yderligere.
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Spørgsmål fra Jens Langhoff om bådoptagning:
”Hvilke tiltag har bestyrelsen taget, for at få en mere glidende bådoptagning. Så der ikke
skal flyttes rundt på stativer m.m.?”
Formanden oplyste, at der var afholdt møde med NKU i Kragenæs umiddelbart efter sidste
bådoptagning. Konklusionen på dette blev, at vore både godt kunne stå tættere og at det er
vigtigt at optagningen sker i en rækkefølge, så kranføreren har fri udsigt til
stativerne/bådvognene med den båd, der skal placeres. Det kunne samtidig konstateres, at
antallet af optagne både i timen i klubben ligger tæt på NKU’s ideelle antal: 5-6 både i
timen. Det handler om planlægning og logistik, hvorfor bestyrelsen bl.a. vil drøfte
mulighederne for fast tildeling af vinterpladser med de få ændringer, der altid vil kunne
være behov for.
I forbindelse med bådisætning den 23. april 2016 vil håndteringen ske efter følgende
princip: Sidst op først i.
I Aktivitetsplan 2016 er indlagt en lørdag før bådoptagningerne til opstilling af stativer og
vogne.
Formanden er udpeget som kredsmedlem for DFU i Friluftsrådet Storstrøm.
Formanden varsler opdatering af medlemskartoteket. Der bliver sendt et spørgeskema ud,
som medlemmerne skal udfylde via medsendt link.
Det kunne konstateres, at kun 2 medlemmer har benyttet frokostbøjerne i 2015. Bøjernes
placering fremgår af kort i udhængsskabet.
Formanden gjorde opmærksom på, at klubbens medlemstal har ligget stabilt over de
seneste 3 år- ca. 130 medlemmer. Fortæl det venligst til omverdenen, når lejlighed byder
sig. Desværre har nogen travlt med at fortælle, at klubben har et stærkt vigende
medlemstal, hvilket heldigvis ikke er i overensstemmelse med sandheden.
Som afslutning på generalforsamling 2016 benyttede formanden lejligheden til at takke
bestyrelsen for et godt arbejdsår og rettede en særlig tak til Per Fredsted, som havde valgt
ikke at genopstille til bestyrelsen. Endvidere rettede formanden tak til dirigent Ole Trane,
som med vanlig sikkerhed ledte os gennem dagsordenen. Stor tak til generalforsamlingen
for god ro og orden.
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