KS

Bestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2012 kl. 19.00 i klubhuset
Tilstede:

Mike, Flemming, Kurt, Svend og Margit (referent).

Fraværende: Knud, Grete, Kim og Søren.

Dagsorden og referat:
1. Formanden bød velkommen.
2. Salg af skolebåden Freja.
Freja er ikke blevet vedligeholdt gennem de senere år. Aktiviteterne i sejlerskolen forventes de
kommende år at kunne afvikles med Kraka, hvorfor Freja søges afhændet til markedspris med kun
de allermest reparationer for at gøre hende salgbar.
3. Salg af ungdomsjoller.
En mulig afhændelse af alle 3 joller blev drøftet. Henset til fremtidens aktiviteter blev det besluttet
at afhænde den ene jolle.
4. Sejlerskolen.
Der skal meget mere fokus på vor sejlerskole. Markedsføringsaktiviteter overvejes nærmere og
drøftes på næste bestyrelsesmøde.
5. Klubblad.
Formanden har modtaget positive tilbagemeldinger på årets første blad, som udkom lige inden
sommerferien. Fremover planlægges 2 klubblade om året med udgivelse i slutningen af maj og
november.
6. Maling af klubhusets væg mod vest.
Gennemføres hurtigst muligt.
7. Referat af møde med grundejerforeningens formand.
Mike, Flemming, Kim og Søren har afholdt møde med Kragenæs Grundejerforenings formand den
14. august 2012, hvor det blev aftalt, at begge parter sonderede mulighederne for et tættere
samarbejde omkring fælles aktiviteter med f.eks. foredragsaftener, vinsmagning m.v.
Grundejerforeningen vil undersøge mulighederne for øget assistance ved sejlklubbens stævner.
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8. Flere af vores medlemmer har til formanden oplyst, at de synes, at havnelejen er blevet for dyr.
Flemming er i fuld gang med at indhente priser fra øvrige havne på Lolland-Falster. Mangler et par
havne for at kunne færdiggøre sammenligning af priser på havneleje. Drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
9. Formanden er blevet kontaktet af flere sejlere, som har problemer med tilmelding til Sejler
Festivalen.
Kim kontakter vore web-master med henblik på fejlretning.
10. Fest for officials ved kredsmesterskab og VM-udtagelse for H-både.
Der planlægges et arrangement i starten af november 2012.
11. Eventuelt.
Flemming orienterede kort om 1. høringsrunde i forbindelse med udpegning og udlægning af
fremtidens kystnære vindmølleparker. Bl.a. Lolland Kommune er inviteret til at give høringssvar i 1.
høringsrunde. Kragenæs Sejlklub vil følge udviklingen tæt.
Bestyrelsen er ikke tilfreds med havnens vedligeholdelsesstand og foretog under bestyrelsesmødet
en rundgang på havnen, hvor følgende umiddelbart kunne konstateres:


















Bro 1 mangler vand og broens dæk bør udskiftes
Fenderbrædder mangler i hjørnet ved Kragenæsvej (Rustne bolte stikker ud)
Flagstang på mastekran bør repareres eller udskiftes
Bro 2 er spejlblank p.g.a. alger, når det er vådt eller fugtigt
Øvrige broer trænger også til algebekæmpning og afrensning
Der mangler mange numre på de enkelte bådpladser
Der mangler mange rød/grønne skilte (optaget/ledig)
Der mangler vandslanger overalt på havnen
Tydelig skiltning af gæstepladser vil med fordel kunne gennemføres
Klubben skal have styr på bådstativer, som ikke bruges længere
Redningsstiger mangler på broerne og ved kajen
Parkeringspladsen mod Ø trænger til vedligeholdelse (sveller/ukrudt)
Pontonbroerne trænger til ukrudtsbekæmpelse og bedre placering
Udsmykningen ”Vestlolland 2010” – kan den i 2012 og fremover udnyttes til et bedre formål
Bedre skiltning på vore trækvogne nødvendig
Molehovederne trænger til renovering
Bredere indsejling er nødvendig

Klubbens forretningsudvalg og havneudvalg tager en snarlig drøftelse med havnefogeden.
12. Dato for næste bestyrelsesmøde.
Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 i Sejlklubben.
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