
Referat af KS bestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016 kl. 19.00 i klubhuset

Til stede: Lars, Ebbe, Torben, Flemming, Margit 

Afbud: Jørgen, Dorte, Niels, Bent

Dagsorden:

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

3. Nyt fra formanden

o Status kystnære havvindmølleparker 

Kragenæs Sejlklub, DFU m.fl. har etableret et samarbejde med en række kystnære 
grundejerforeninger og interessenter. Modstanden mod de kystnære 
havvindmølleparker er samlet i et åbent brev af 27. april 2016 til Folketingets Klima-, 
Energi- og Forsyningsudvalg. Kopi af brevet sendes også til Miljøministeren, 
Medlemmer af Folketingets Miljøudvalg, Folketingets Erhvervsudvalg, Vækst- og 
Erhvervsministeren og Statsministeren samt til landsdækkende og lokale medier.

Kragenæs Sejlklub, DFU m.fl. sender særskilt skrivelse til ministre og politikere i 
Folketinget.    

o Vores parkeringsplads

Parkeringspladsens tilstand efter omlægning af ind- og udkørsel til campingpladsen er 
ikke tilfredsstillende. Formanden drøfter videre med Lolland Kommune, Park og Vej. 

4. Opfølgningspunkter

Der arbejdes videre med opfølgningspunkterne.

5. Kort status fra:

o Forretningsudvalg

Der aftales møderække for det nye forretningsudvalg.
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o Aktivitets- og klubhusudvalg

o Evaluering af arbejdsdag, standerhejsning og tur til Dybvig

Der mødte 7 medlemmer op til klubbens arbejdsdag:

 Klubhusets stole blev befriet for smuldrende plastic under sæderne
 Vandhanen i badeværelset blev skiftet
 Forslagskassen blev nedtaget (Aldrig anvendt af medlemmerne)
 470-jolle kørt i depot
 Optimistjollen ”Holger” blev udtaget af depot
 Stativer til skolebåden sat på plads ved mastestativet
 Ny Flagstang, 12 meter, blev rejst

Der var stor tilslutning til standerhejsningen og 9 både og besætninger fik en 
hyggelig frokosttur for sejl til Dybvig i det gode forårsvejr.

o Evaluering kursus Forstå din motors problemer, afholdt den 26. april 2016

o Der var kun 3 tilmeldte – kurset var udbytterigt

o Fælles pinsetur

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte, om fællesturen næste år skal holde flyttedag 
til ”helligdagsfri” weekend i første halvdel af juni. Af hensyn til planlægning af 
fællesturen skal der fremover ske tilmelding.

o Ordensbestemmelser for anvendelse af klubhus

Ordensbestemmelserne for anvendelse af køkken og klubhus vil blive lagt på 
hjemmesiden og sat op i klubhuset. Bilag til dette referat.

o Kapsejladsudvalg

o Aftenkapsejlads indledt

Tirsdagskapsejladserne blev indledt den 3. maj 2016

o Fejø Open Rundt lørdag den 3. september 2016

Annonceres på hjemmesiden og markedsføres i hele Sydstævnekredsen.

o Sejlerskolen

o Kursusstart torsdag den 26. maj 2016

Formanden sender pressemeddelelse til Folketidende.
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o Ungdomsudvalg

o Vi har pt. 5 ungdomssejlere, som er kommet på vandet om onsdagen.

o Formanden sender pressemeddelelse til Folketidende.

o Materieludvalg

Mastekranens bremse på spillet blev trammet og var klar til bådisætningen.

o Søsætning og bådoptagning

o Evaluering søsætning den 23. april 2016

Søsætning gik rigtig godt. Afviklet i tidsrummet fra kl.07.00  - 12.40.

o Presse og Web/Hjemmesideudvalg

o Nyheder og opdatering

Formanden ønsker en mere levende og aktuel hjemmeside. Lars iværksætter.

o Opdatering af ”Hvem er Hvem?

Lars webmaster sørger for dette.

o Økonomi

1. Regnskab 2016, status

Følger budgettet. P.t. er vi i plus med ca. kr. 10.000.

2. Medlemsstatus

Uændret 130 medlemmer.

3. Opdatering af medlemskartotek

Formanden afprøver link til opdatering før udsendelse. Lars kontrollerer.

6. Eventuelt

Intet.

7. Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 15. august 2016 kl. 19.00

Bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 aflyses.
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Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder:

 Udhængsskab skal males og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget.
 Nøgleskab med klubhusnøgle - Skal specialbygges pga. klubbens nøglesystem.
 Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget. Kun større hoveddele mærkes.
 Højvandssikring 2015 - Højvandssikring koordineres med campingpladsen, og på længere 

sigt en evt. sikring af Kragenæs landsby.
 Nye sponsorer og annoncører - Der er behov for flere sponsorer - Støtteforening, 

-overvejes nærmere af FU.
 Vinduer og brystning på terrassen mod campingpladsen - Pris?
 Brugerretsaftale med Lolland Kommune. En ny aftale afventer en kommunal fastsættelse

af de administrative grænser i og for havneområdet.
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Bestyrelsens skriftlige godkendelse af ovenstående referat:

Signeret af:
__________________________
Flemming Caspersen, Formand

Afbud fra:
__________________________
Bent Johansen, Næstformand

Signeret af:
__________________________
Ebbe Nielsen, Kasserer

Signeret af:
__________________________
Margit Caspersen, Sekretær

Afbud fra:
___________________________
Dorte Jønck, Bestyrelsesmedlem

Afbud fra:
____________________________
Jørgen Antonsen, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:
___________________________
Lars Hansen, Bestyrelsesmedlem

Signeret af:
_______________________________
Torben Skov, Bestyrelsessuppleant

Afbud fra:
_______________________________
Niels Pedersen, Bestyrelsessuppleant
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