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Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 18. maj 2015 kl. 19.00 i klubhuset. 

 

Tilstede:   Flemming, Jørgen, Ebbe, Margit, Dorte, Per og Lars 

Afbud:  Bent og René 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

Formanden bød velkommen til dagens møde. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med formandens tilføjelse i  dagsordenens pkt. 3, ”Kortlægning af aktiviteter på havet”. 

3. Nyt fra formanden 

 Kystnære Havvindmøller, status 

2. offentlighedsfase for statens 6 kystnære havvindmølleparker er skudt i gang, bortset fra 
Smålandshavet Havvindmøllepark, som afventer færdiggørelse af VVM-rapport. European 
Energi A/S’ havvindmølleprojekter, Omø-Syd og Jammerland Bugt forventes at igangsætte 2. 
offentlighedsfase i løbet af juni måned 2015. Kragenæs Sejlklub vil fremføre klubbens 
indsigelser mod projekterne. 

 Projekt Vild med Vand - Havnens Dag (Bilag fremsendes særskilt) 

Projektet er forbeholdt Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID), hvorfor Kragenæs 
Havn ikke går ind i projektet, da havnen ikke er medlem af FLID. 

 Kortlægning af aktiviteter på havet 

Kragenæs Sejlklub er i kontakt med Københavns Universitet (KU) for at få projektholdernes 
accept af, at klubbens medlemmer får mulighed for at lægge tidligere sejladser ind på 
rutedatabasen. 

4. Gennemgang af opfølgningspunkter 

Opfølgningspunkterne blev gennemgået. Afklaring af evt. ny hovedsponsor forventes i slutningen af 
maj 2015. 
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5. Kort status fra: 

 Forretningsudvalg 

1. Brugerråd i Kragenæs Havn? 

Som udgangspunkt afholder forretningsudvalget (FU) møde den første mandag i hver 
måned. Havnefogeden inviteres til at deltage i mødeemner med fælles interesser. 

 Aktivitets- og klubhusudvalg 

1. Udlejning af klubhuset 

Bestyrelsen har i forbindelse med forelæggelse af budget 2015 og 2016 på årets 
generalforsamling oplyst, at klubhuset i begrænset omfang vil kunne udlejes til bekendte af 
klubben.  

Der udarbejdes nyt regelsæt for udlejning af og anvendelse af klubhuset. Udlejning af klubhuset 
annonceres på klubbens hjemmeside, hvor der også er mulighed for at fremsætte ønsker om at 
leje klubhuset. Udlejning af klubhuset publiceres også på opslagstavlen i klubhuset. 

2. Arbejdsdag 

De fremmødte medlemmer (14) havde en travl dag med bl.a. maling af terrasse, oprydning i 
køkken og bryggers, oprydning omkring klubhuset, oprydning i skolebåd, maling af 
udendørsmøbler og udhængsskab, reparation af skuffer i køkken m.v. 

3. Fælles Pinsetur 

Der afholdes skippermøde lørdag den 23. maj 2015 kl. 08.00 i klubhuset, hvor det under 
hensyntagen til vejret besluttes, hvor turen går hen. 

4. Vinduer i terrasse 

Der indhentes pris på vinduer og brøstning mod campingpladsen. 

5. Opgradering af mastestativ 

Bent sørger for bestilling af materialer. Projektet skal stå færdigt den 15. juni 2015.  

6. Vandvittig dag i Kragenæs Havn lørdag den 27. juni 2015 

Der udsendes særskilt program. Klubben forventes at deltage med skolebåd og 
optimistjoller. Om aftenen får vi besøg af meteorolog Jesper Theilgaard i et åbent 
arrangement i klubhuset. 

7. Swim’n Trail 2015 

Forventes mod forventning ikke at kunne gennemføres i 2015. Arbejdsgruppen vil  dog 
undersøge, om der er mulighed for alternativer i år. 
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 Kapsejladsudvalg 

Udvalget vil etablere ”rigtige” kapsejladsbaner  med dommerbåd i tilknytning til Kragenæs med 
tilhørende kort. Mulighederne for at Kragenæs Sejlklub og Bandholm Sejlklub kan arrangere en 
fælles kapsejlads og om efteråret drøftes nærmere. 

 Sejlerskolen 

Intet nyt p.t. 

 Ungdomsudvalg 

1. Deltagelse i ungdomsstævne i Dybvig den 5-6-7. juni 2015, herunder økonomi 

Kragenæs Sejlklub deltager i stævnet med et par optimistjoller samt en følgebåd. Instruktører 
fra de deltagende klubber ligger gratis i Dybvig i forbindelse med stævnet. 

 Materieludvalg 

 Søsætning og bådoptagning 

1. Evaluering af bådisætning den 18. april 2015 

Start i år på Kragenæsvej. Efter en tøvende start forløb søsætningen af de mange både  rimelig 
smertefrit. 

Bestyrelsen skal understrege, at søsætning og optagninger er et klubarrangement for klubbens 
medlemmer, hvor der som minimum forudsættes samlet tilstedeværelse for hhv. de 
medlemmer som har/skal have både opstillet på Kragenæsvej og de bådejere, som har/skal 
have både opstillet på midtermolen (Pieren). Dermed sikres, at der altid er mange hænder til 
rådighed, når der skal sættes både i vandet, og når der skal tages både på land. 

Dermed har vi også mulighed for at hjælpe de enkelte medlemmer, som i sidste øjeblik er 
blevet forhindret i at give fremmøde. 

2. Opbevaring og håndtering af bådstativer og bådvogne 

Som udgangspunkt er det medlemmerne selv, der sørger for at opstille og nedtage bådstativer 
og -vogne. Såfremt det er muligt skal bådstativer skilles ad før opbevaring på havnen ved 
mastestativet.  Havnefogeden kan i specielle tilfælde yde hjælp til flytning af stativer og vogne. 
Det enkelte medlem træffer selv aftale med havnefogeden. 

En samlet aftale for de arealer, som Kragenæs Sejlklub råder over på Kragenæs Havn, drøftes 
med Lolland Kommune. 

 Presse og Web/Hjemmesideudvalg 

o Automatisk e-mail til medlemmerne i.f.m. nyheder samt reminder for arrangementer 

Funktionen virker ikke p.t. Fejlen rettes hurtigst muligt. 
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 Økonomi 

Klubbens økonomi udvikler sig som budgetteret, dog mangler enkelte medlemmer at betale årets 
kontingent. Kassereren udsender påmindelser og rykkere. 

6. Eventuelt 

Alternative muligheder for højvandssikring af klubhuset blev drøftet kort. 

 

Opfølgningspunkter fra tidligere bestyrelsesmøder: 
 

 Udhængsskab skal males færdigt og magnettavle monteres - Klubhus- og Aktivitetsudvalget 
 

 Havneregulativ - link på hjemmesiden - Lars laver et direkte link 
 

 Nøgleskab med klubhusnøgle - Formanden 
 

 Mærkning af klubbens materiel - Materieludvalget 
 

 Højvandssikring 2015 - Formanden færdiggør skitse med henblik på udarbejdelse af budgetoverslag 
- Højvandssikring koordineres med campingpladsen 

 

 Ny hovedsponsor, sponsorer og annoncører - Der er behov for ny hovedsponsor og sponsorer i 
øvrigt - Støtteforening - Overvejes nærmere 

 

 


