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Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete
Fraværende: Margit
Referent: Grete Schiesewitz
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Nyt fra formanden
Der skal oprettes en brugergruppe for havnen sammen med havnefogeden. Her vil Kragenæs sejlklub
være selvskreven.
4. Havneudvalg og kontakt med IKHO
-

Status:

-

Møde med Lolland Kommunes Havne den 3. juni 2014

-

Flemming, som vores formand, repræsenterer sejlklubben i IKHO regi. Der har været møde
hvor masterplanen for Kragenæs Havner blevet drøftet, herunder indsejlingen til Kragenæs
havn. Der fremkommer forslag fra havnemyndigheden omkring havnen. Indsejlingens dybde,
skal måles af havnemyndigheden, når der er isfrit(tidligt forår). Der oprenses efter behov og
den nye klaptilladelse forventes udvidet.

-

Havneregulativ

-

Flemming sender havneregulativet til bestyrelsen og sørger for, at dette linkes til
hjemmesiden.

-

Snitflader til IKHO

-

Flemming holder bestyrelsen orienteret løbende og sørger for relevant materiale kan læses
på hjemmesiden.

-

Mastekran, hvem kan benytte den?

-

Det er klubbens medlemmer, der må benytte mastekranen. Ikke medlemmer skal henvende
sig til havnefogeden og skal betale for benyttelse af kranen. Der skal opsættes et skilt på
kranen, der oplyser om dette.
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-

Vinteropbevaring

Aftalerne om vinteropbevaring ved Kragenæsvej og pieren, sendes til den øvrige bestyrelse.
5. Aktivitets- og klubhusudvalg
Status:
Sct. Hans aften - arrangement med beboerforeningen
-

Sejlklubben vil i år gerne overlade Sankt Hans aften til beboerforeningen. Flemming
kontakter Hanne Lauersen.
Højvandssikring, mur eller nyt klubhus?

-

Sættes i udvalg bestående af Jørgen, Per, Flemming og Claus Spanning.

-

Renovering af navneskilt på klubhus

-

Skiltet trænger til slibning og lak. Skiltet er dyvlet i væggen, så Flemming renoveret det på
stedet.
Vi har fået microovn.

-

Klubben har fået en microovn af Svend og Jeanette og en miniovn af Dorte. Mange tak for det
til jer. Det vil være en yderligere service, for de sejlere der benytter klubhuset.
Evaluering af arbejdsdag

-

Der var mødt 12-15 medlemmer op og der blev nået meget både ude og inde. Der bør dog
være indkøbt relevante materialer, næste gang der er arbejdsdag.

-

Dorte og Grete maler de hvide stolper og spær på vores overdækkede terrasse. Bestyrelsen
lægger fliser bag klubhuset. Per indkalder til dette job.

-

Det lille toilet er malet af Dorte i dag og det har frisket gevaldigt op. Dorte har også malet
køkken og gang, så det fremtræder lyst og indbydende. En rigtig flot indsats. Tak for det!
Uge 30/2014 - havkajakstævne:

-

Hele ugen er der havkajakstævne, hvor hhv. Stejlepladsen og klubhuset benyttes. Klubhuset
dog kun til undervisning fra 8-16 ugens hverdage. Der opstilles telt på græsset, hvor der skal
serveres morgenmad. Klubhuset bruges til undervisning.

-

I den forbindelse skal der bruges en del landtropper. Lars sender opslag til hjemmesiden.
Hjælpere skal henvende sig til Dorte Jønck på 54936090 eller mail. Beboerforeningen er
adviseret.

2

3

6. Kapsejladsudvalg og udvalg for egne stævner
Status:
-

Tirsdagssejladserne er rimeligt besøgt. Det er Ole Thrane og Jørgen, der står for det. Der er
stævne i september ”Fejø rundt” for alle klubbens medlemmer. Der arbejdes pt. på et
fællesprogram for sejl- og motorbåde.
Aflysning af pinsetur - Behov for ny model?

-

Meget afhænger af vejr og vind de dage og hvornår pinsen falder. Mange var ude på tur og
valgte forskellige destinationer. Jørgen og Dorte vil arbejde på en model for fællesturen.

7. Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen
Status:
-

Niels fortæller, at ungdomsafdelingen kører rigtig godt og de 12-14 unge er med til at skabe
liv på havnen. Der er planlagt en Fejø tur den 8-9-10 august. Desuden er der kommet
invitation fra Bandholm-Sakskøbing også med en Fejø tur den 27-28-29 juni.
Reparation af jollestativ

-

Ikke relevant pt.
Ibrugtagning af 420/470 jolle

-

Jollen skal gøres klargøres i løbet af vinteren, så den er klar til foråret 2015.

8. Materieludvalg
Status:
-

Freja skal renses og males. Flemming klarer det. Når båden er i vandet, skal al riggen
gennemgås af de sejlkyndige.
Mærkning af klubbens materiel

-

Lars og Flemming tager sig af dette.
Reparation af mastekran

-

Mastekranen er renoveret. Der sættes et nøgleskab op i klubhuset, så medlemmerne kan
tage nøglen der.
Forsvunden trailer

-

Det har ikke være muligt, at lokalisere vores trailer. Flemming forsøger endnu en
efterlysning. Hvis der ikke er respons, vil det blive meldt til politiet, som tyveri.
Ny lås til masteskur (Evt.samme nøgle som til klubhus?)
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-

Efterhånden er der blevet ryddet så meget op i masteskuret, at der er fremkommeligt.
Beklageligvis, har nogle medlemmer den uvane, at de roder forfra. Bestyrelsen er enige om,
at fremtidig brug af masteskuret går igennem et bestyrelsesmedlem.

9. Presse- og web-/hjemmesideudvalg
Status:
-

Møde med web-master den 11. juni 2014

-

Jan og Lars er administratorer af vores hjemmeside. På mødet blev både den tekniske del,
bag hjemmesiden og den synlige del drøftet, herunder hvordan hjemmesiden kan blive mere
overskuelig og indbydende.
Hvem kan indrykke stor på hjemmesiden

-

Det er Flemming der er ansvarlig for indrykning af referater fra diverse udvalg, bestyrelse og
IKHO samt relevante mails fra medlemmerne. Grete er ansvarlig for private artikler,
rejsebeskrivelser ol. fra medlemmerne.

-

Fysisk del:

-

Der opsættes en ”Ris, ros og forslagskasse i klubhuset. Desuden arbejdes der på mere
uformelle klubaftener og foredragsaften v/ Lars.

10. Økonomi
Status.
-

Beklageligvis er der stadig restancer til klubben. Flemming rykker igen. Klubbens regelsæt
omkring udmeldelse bør fremgå endnu tydeligere, selv om det skal understreges, at rettidig
udmeldelse skal ske senest 30. september forud for en ny sejlersæson. Ved senere udmeldelse
hæfter man for kontingent i den nye sæson.

11. Eventuelt
Intet.
Opfølgningspunkter:
Reparation af inventar
-

Flere stole og borde i klubhuset er gennemgået. Desuden har medlemmer ordnet alle vores
grill på bedste vis, afkalket bruser og ordnet køkkenamartur. Tak for det!

Udhængsskab/ ankerbøje
-

Der er opsat 2 fine skabe, der kun mangler ”bagsiden”. Her kan relevante nyheder sættes op,
så vi er fri for, at vores vinduer plastres til med opslag og tape.

-

Klubbens ankerbøjr bør i vandet og en af placeringen kunne være ved Ravnsborg ruin, hvor
der er en god dybde.
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Elsystem i klubhuset
-

Lars ser på eltavlen ol.

Våbentilladelser
-

Jørgen er ansvarlig for dette punkt.

Nye aftaler om bådisætning og -optagning
-

Flemming arbejder på det. Der vil fremover blive 1 isætning og 2 optagninger.

Ny tekst på jollevogn - punktet udsat.
Udarbejdelse af velkomstfolder
-

Grete er ansvarlig og sender oplæg til bestyrelsen.

Indhentning af tilladelser til ny materielplads
-

Planafdelingen i Lolland kommune bistår med udarbejdelsen.

Havvindmøller:
-

Der arbejdes tilsyneladende på et område ”Omø-syd”. Det vil klubben gerne vide mere om.
Øvrige brugere i området kontaktes om disse planer.

Ø-hop:
-

Det er en stor logostistisk opgave, at arrangere et sådant tiltag. Arrangementet er udskudt til
2015.
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