Kragenæs sejlklub.
Kragenæsvej 86
4943 Torrig L.

Referat fra generalforsamlingen i Kragenæs sejlklub den 6.3.2012. kl. 19.00
1. Valg af dirigent. Ole Thrane
2. Valg af referent. Grete Schiesewitz
3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år.
Ud over den skrevne beretning fortalte Stig Knudsen om de begivenheder, der var
sket i hans 10 årige tid som formand med start i nutiden.
Klubbladet udkommer 3 gange årligt. Der trykkes 175 eksemplarer pr. gang. Da
det koster 13,00 kr i B-post at sende ud, er det medlemmerne der selv henter i
klubhuset. Da der ligger et rimeligt stort restlager, må der være flere der ikke får
bladet. Annoncører og Nakskov bibliotek får bladet tilsendt og annoncørerne et
takkebrev. Bestyrelsen foreslår, at medlemmer der ønsker det kan få bladet
tilsendt, hvis de giver sekretæren besked. dette tilslutter generalforsamlingen.
Hjemmesiden er blevet opgraderet og ser mere indbydende ud. Desværre er der
ikke besøgstæller på, så den faktiske brug, ved vi ikke noget om.
Herefter fortalte formanden om arbejdet med en travelift. Emnet er kommet op i
bestyrelsen, for at Kragenæs sejlklub evt. kunne være på forkant med fremtidige
krav. Selve liften er ikke så omkostningstung og der kunne blive uddannet to til at
betjene liften(certifikat). Forsikringen på selve liften og service var også
overskueligt. Traveliften kan løfte både op til 12 tons og sejlbåde kan løftes med
masten på. Projektet har desværre mange ubekendte bla. placering af anlæg,
planering af veje, nye pladser for vinteren, finansiering og hvem der er med i
sådant projekt. Der kan muligvis søges midler i fonde, hvor LAG- lolland og FAK
blev nævnt. Her er forskellige fordelingsnøgler.
Kragenæs sejlklub har for nuværende ikke økonomi til at være med i
landanlægget men i selve traveliften.
Generalforsamlingen beder bestyrelsen arbejde videre, så der kan ligge et
økonomisk overslag ved næste generalforsamling.
KS betaler 81,00 kr. pr. medlem i 2011 til Dansk sejlunion. Dette beløb opskrives
med 4 % pa. Det vil sige at vi skal betale 92,00 i 2012. Klubben har en stemme i
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sydkredsen, der omfatter Korsør, Sorø, Faxe Ladeplads og til Rødvig og klubber
syd herfor. Fremtiden sigter på interesseklubber der samarbejder, da der har været
kritik af Dansk sejlunions opbygning og der ønskes en ændring. Det kan frygtes,
at de små klubber bliver glemt i farten overfor de store. Formanden mener dog, at
vores kreds er velfungerende, så bekymringen er nok ubegrundet. KS har god
glæde af de stævner vi afholder og den økonomi der følger.
I et tilbageblik på de forgangne 10 år kom formanden ind på flere emner. Først
takkede han alle de medlemmer, der aktivt har bidraget både i diskussioner og
praktiske gøremål.
Der er lagt fliser udenfor i flere tempi. Der har været 25 års jubilæum og indvielse
af klubhus. Højvandet i 2006, var en meget kedelig oplevelse. Men ved hjælp af
medlemmer og navnlig Hans Rasmussen, blev huset igen et godt sted. Der er
indkøbt en ekstra skolebåd og en følgebåd, så klubben nu har to. Facaden mod
campingpladsen er renoveret og klubhuset er nymalet i en svensk rød farve. Der er
bygget en flydebro, oprindelig til Thormstævnet. Der er kommet overdækning på
terrassen og masteskuret har fået en ordentlig omgang. Formanden henviste også
til samarbejdet ”Smålandsfarvandets sejlerfestival” hvor vi er sammen med
Sakskøbing og Bandholm. Der blev delt folder ud ved mødet. Det blev også
nævnt, at der var flere grillaftener i løbet af sommeren og stævner ikke at
forglemme. Ks har købt et billardbord og der vil blive holdt klubaftener.
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til formandens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til
godkendelse. (År 1 = det forløbende kalenderår).
Flemming Caspersen påpegede, at det var medlemmernes aktive indsats, der var med
til at give klubben overskud. Der har været medlemmer, der har forladt klubben og
ikke har betalt kontigent. Disse beløb er afskrevet. Der har været brugt penge på
renovering, og dette har selvfølgelig indflydelse på slutregnskabet.
Generalforsamlingen spørger til leje af Kraka ved IF-stævnet og renovering af
oppestående. Der efterlyses samtidig principper for lån/ brug af skolebådene for
klubbens medlemmer.
Regnskabet godkendes.
5.Behandling af indkommende forslag.
Bestyrelsen foreslår en ændring i vedtægterne § 7
…” Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse”…
Medlemmer påpeger, at det vil komme i konflikt med sejlklubbens regler. Formanden
forslår en ændet tekst og frist på 14 dage. Men der kan ikke komme nye forslag op på
selve generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ønsker, at forslaget trækkes og gennemarbejdes til næste
ordinære generalforsamling. Det foreslås yderligere, at generalforsamlingen holdes på
en bestemt dato.
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6. a. Forelæggelse af aktivitetsplan og budget for det
kommende år til godkendelse (År 2 = det kalenderår hvori generalforsamlingen
afholdes).
Der gøres opmærksom på de forskellige arrangementer i løbet af første halvår 2012.
Programmet er i seneste klubblad og på hjemmesiden. Budgettet er ”konservativt”, da
klubben ikke forventer den store tilgang af nye medlemmer.
Ingen umiddelbare tilkendegivelser til aktivitetsplanen fra de fremmødte.

6. b. Forelæggelse af foreløbig aktivitetsplan og budget og fastsættelse af kontingent
for det følgende år. (År 3 = det følgende kalenderår).
Som følgende af det vigende medlemstal foreslår bestyrelsen, at følgende takster gøres
gældende i 2013:

*Kontingent seniormedlemmer (Single) forhøjes fra kr. 575,00 til kr. 585,00
*Kontingent seniormedlemmer (Par) forhøjes fra kr. 660,00 til 680,00
*Kontingent passive medlemmer (Single/par) forhøjes fra kr. 375 til kr. 385.
*Kontingent gaster (Single) forhøjes fra kr. 325,00 til kr. 335,00
*Kontingent juniorer (Single) forhøjes fra kr. 325,00 til kr. 335,00
*Sejlerskolen uændret kr. 660,00 - Undervisning i praktisk sejlads

*Leje af optimist- eller sejljolle (Juniorer) uændret 150,00 for hele sæsonen
*Leje af klubhuset (kun for medlemmer) forhøjes fra kr. 1.000,00 pr. døgn til kr.
1.200,00 pr. døgn - dog allerede gældende fra 2012
Alle punker med stjernemarkering (*) blev godkendt. De punkter med firkant udløste
et debat omkring gældende priser. Disse 3 punkter skal bestyrelsen gennemgå.

7. Valg af formand. (Kun lige årstal jvf. §11)
Mike Rasmussen blev enstemmigt valgt.
8. Valg af kasserer (Kun ulige årstal jvf. §11)
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jvf. § 11
Nyt medlem Kim Elmegaard er valgt for 2 år
Nyt medlem Margit Caspersen er valgt for 1 år
Genvalgt er Søren Bender for 2 år.
10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter jvf. § 11
Svend Davidsen er valgt for 1 år.
Kurt Jacobsen er valgt for 1 år.
11. Valg af revisorer og revisorsuppleanter jvf. § 14.
Susan Petersen og Per Antonisen er genvalgt. Suppleant John Rasmussen er valgt.
Tillykke med valget til alle.
12. Eventuelt.
Det er ønskeligt, at dagsordnen er mere overskuelig og at forslag efterfølgende bliver
offentliggjort på hjemmesiden.
Det er ønskeligt, at dagsorden og regnskab er printet til uddeling til selve mødet.
Spørgsmål om havnens indsats mod tyveri på havnen og i bådene. Der efterlyses
videoovervågning.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30
Referent Grete Schiesewitz
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