
BERETNING KRAGENÆS SEJLKLUB 2018.
Ret efter generalforsamlingen konstituerede vi os på bestyrelsesmøde den 22.03.2018. således: næstformand Bent 
Johansen, sekretær Dorte Jønck. Formænd for udvalg: Aktivitetsudvalg: Dorte Jønck, Kapsejladsudvalg: Bent Johansen, 
Materialeudvalg: Torben Skov og Henning Larsen, Presse og Web: Ole Thrane og  Forretningsudvalg: Formand, 
Næstformand og Kasserer.

Bro 1: Nedrivning af gamle brodække og færdiggørelse af foreningens andel af arbejdet, det var en opgave med 
forhindringer fra uddybningsfartøjet.  Tak til alle der bar.  

Kommunen har fjernet vildroser og etableret blomsterbede, hvilket ser godt ud.                                                                      

Tirsdagskapsejlads starter 01.05. og kører i maj, juni, august og en del af september.

Standerhejsning 05.05. Havnefogeden hejste standeren og der sejles den  traditionelle tur til Dybvig.

Lolland kommune v/ Kjeld Jensen har kontaktet klubben med henblik på flytning af mastehuset, vi arbejder på en 
løsning.

Klubben har desværre mistet sin hovedsponsor, idet Lollands Bank ikke ønskede, at fortsætte sponsoratet. 

Arbejdsdag den 26.05.2018. 15 fremmødte en god dag hvor vi kom igennem de mest presserende opgaver.

Den 31.05. Tog 4 af klubbens både afsted til Fyn Rundt fra Kerteminde. Ingen både fuldførte pga. manglende vind. 
Efterhånden en tradition.

Havnens Dag, Vild med vand: I et godt samarbejde med John og Birgitte blev dagen afviklet med indvielser af broer, 
jollesejlads, åbne både, loppemarked,  Brandmuseet med skumudlægning og kølbådsture med gæster. Dagen 
afsluttedes med spisning.

Sankt Hans aften i samarbejde med beboerforeningen.

Sommeren over fredagsgrillaftener ved klubhuset.

01.09. Fejø rundt ”open”. Fin tur med en enkelt båd udefra. Duelighedssejlads med kun 1 deltager.

15.09. Arbejdsdag, vi fik ordnet det planlagte.

På den sidste tirsdagskapsejlads havde vi desværre et par uheldige situationer med Femøfærgen, dette har vi drøftet 
med færgefarten og vi finder en løsning.

22.09. Som noget nyt havde vi Kragenæs Cup, kapsejlads i hårdt vejr, med nye pokaler, tak til sponsorer. 

Opstilling af bådstativer. Bestyrelsen ønsker, at alle møder op og at placeringen af stativerne respekteres.

Bådoptagningen gik fint.

Ret efter bådoptagningen gik vi i gang med nedtagningen af bro 2, som genopbygges i foråret.

Der har været diverse klubaftener og billardaftener i vinterhalvåret.

Nytårsdag var en flok på havnen og i samarbejde med havnefogeden fik vi højvandssikret klubhuset. Dette betød, at 
højvandet den 02. januar kunne holdes ude.

20.01. Nytårskur med den traditionelle travetur og sildespisning mm. 18 deltagere.

Med tak for året der gik til alle og en særlig tak til den lille, men altid ihærdige skare, som møder op når klubben kalder.



                                     


