Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 25. august 2014 kl. 19.00 i klubhuset.

Tilstede: Flemming, Niels, Dorte, Per, Jørgen og Lars
Afbud: Grete og Margit
Dagsorden:
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsessmøde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt som fremsendt.
3. Nyt fra formanden
Formanden havde tidligere på dagen møde med NKU ApS, kranfirma. Der er indgået foreløbig
aftale om bådisætning og bådoptagning i årene fremover. Bådoptagning I i efteråret 2014: Fredag
den 3. oktober 2014 og bådoptagning II 2014 lørdag den 1. november 2014. I årene fremover
sættes bådene i vandet lørdag i uge 16, og optagning sker fredag i uge 40 og lørdag i uge 44.
4. Havneudvalg og kontakt med IKHO
-

Møde med brugergruppen i Kragenæs Havn den 12. august 2014
Havnechef Hans Borchersen havde indkaldt brugergruppen for Kragenæs Havn med henblik
på præsentation af udvidet havneindløb, ombygning af molehovedet på østmolen, etablering
af nyt godsskur ved Fejøfærgen samt evt. udsmykning af den nye betonmur ved Fejøfærgens
anløbsplads.
Kragenæs Sejlklub har afgivet bemærkninger til de fremlagte planer. Klubben kan acceptere
udvidelse af indsejlingen til max. 14 meter og anbefaler i øvrigt, at der i forbindelse med
ombygningen af østmolen i videst muligt omfang sikres rolige forhold i havnebassinet med
bro 1 og bro 2.
Det nye godsskur vurderes at kunne indpasses i havnemiljøet uden problemer.
Kragenæs Sejlklub anbefaler, at den etablerede betonmur forsynes med faste bænke og
borde og gøres mere maritim (træ), også på ydersiden.
Formanden afholder møde med IKHO/UPS for at drøfte nødvendige ændringer til den
såkaldte ”Masterplan” for Kragenæs.

-

Snitflader til IKHO , som formentlig afløses af UPS (Bilag)
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Formanden for IKHO har indkaldt til stiftende generalforsamling i Foreningen
Udviklingsforum Porten til Smålandshavet (UPS) den 2. september 2014. UPS vil erstatte
IKHO og være ramme om og platform for udvikling, netværksdannelse og gennemførelse af
projekter til fremme af områdets udvikling.
5. Aktivitets- og klubhusudvalg
-

Højvandssikring, mur eller nyt klubhus
Formanden, Jørgen Antonsen, Per Fredsted og Claus Spanning har drøftet mulighederne for
højvandssikring af klubhuset. Der arbejdes videre med planerne om en højvandssikring i
beton om muligt i skel og tæt på vejbanen, således at indkørsel i begge ender af klubhuset og
den overdækkede terrasse omfattes af højvandssikringen. Udformningen koordineres gerne
med Kragenæs Marina og Lystcamp, som også overvejer højvandssikring.
Drøftelse af mulighederne for at etablere et nyt klubhus på pieren tages senere.

-

De kommende klubaftener
Der arbejdes med at give vore klubaftener mere indhold.

-

Havkajakstævnet i uge 30 2014
Kragenæs Sejlklub stod for morgenmad til deltagerne som klubbens bidrag til et perfekt
havkajakstævne. Klubben lagde fredag, lørdag og søndag også lokaler til det årlige DFUstævne. DFU kvitterede for nogle dejlige dage i Kragenæs.

6. Kapsejladsudvalg og udvalg for egne stævner
-

Fejø Rundt Open lørdag den 6. september 2014
Der er udsendt invitationer til årets stævne, også til vore naboklubber. Deltagelse i år er
gratis, og der kræves ikke forhåndstilmelding.

7. Ungdomsafdelingen/Sejlerskolen
-

Ekstra sejladsdage?
Vejret har været lidt hård ved aktiviteterne efter sommerferien, hvorfor mulighederne for at
strække sæsonen vurderes nærmere.
Ungdomsafdelingen gennemførte en våd tur til Urne Havn lørdag i uge 32 med efterfølgende
spisning i klubhuset for deltagere, forældre og bedsteforældre. Lørdag den 30. august
deltager ungdomsafdelingen i sejlerstævne på Maribosøerne arrangeret af Bandholm
Sejlklub.

-

Klargøring af de store joller i vinter
Vore optimistjoller skal ses efter i sømmene den kommende vinter. Vi leder efter et passende
klargøringssted. Klargøring af større joller skal prioriteres, da vi formentlig ikke har
ressourcer til at klargøre alle to-mandsjoller.
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8. Materieludvalg
Intet nyt.
9. Presse- og web-/hjemmesideudvalg
-

Ny hjemmeside
Lars arbejder med udformning af ny hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmerne fremsender
kommentarer til Lars senest udgangen af september 2014.

-

Sponsorer på hjemmesiden
Links lægges på hjemmesiden/den nye hjemmeside.

10. Økonomi
Kassereren er i gang med at inddrive skyldige kontingenter. Vi har fået tilgang af den del nye
medlemmer hen over sommeren. Dejligt.
Skulle der være nogle i medlemskredsen, der måtte have en kasserer ”i maven”, så kontakt
venligst formanden/den fungerende kasserer.
11. Eventuelt
Kragenæs Sejlklub har modtaget en henvendelse om mulighederne for kano-, kajak- og
windsurfing aktiviteter i klubbens regi. Bestyrelsen er positiv. Mulighederne skal
overvejes/undersøges nærmere.
Listen over opfølgningspunkter blev gennemgået.
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