Referat af bestyrelsesmødet mandag den 17. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset

Fremmødte: Grete, Niels, John, Flemming og Margit
Afbud: Kim og Steen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Nyt fra formanden
Formanden forventes at være fraværende de kommende 6-8 uger.
3. Generalforsamling 2014
Dagsorden/program til generalforsamlingen blev gennemgået. Indkaldelse til generalforsamling
indrykkes i Folketidende lørdag den 22. februar 2014 samt i Extraposten.
4. Regnskab 2013
Regnskabet for 2013 er godkendt af foreningens revisorer. Regnskabet udviser et tilfredsstillende
overskud.
5. Budgetter 2014 og 2015
Budget 2014 balancerer. Budgetforecast for 2015 udviser et overskud, idet KS planlægger at byde
ind på et mindre stævne i 2015.
6. IKHO ansøgning til Realdania, status
Realdania har meddelt, at Kragenæs Havn og Omegn ikke blev tilgodeset i denne omgang. IKHO
forventer at søge midler til anden side.
7. Etablering af materielplads, status
Kassereren har afholdt møde med Park og Vej, Lolland Kommune, som har tilkendegivet, at
kommunen kan tilslutte sig vore planer om en ny materielplads. Lolland Kommune udarbejder
disponeringsaftale over det planlagte areal.
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8. ØHOP 2014
Datoen for afholdelse af ØHOP 2014 (Svømning og løb) ændres til lørdag den 13. september 2014.
Planlægningen er i fuld gang.
9. VVM undersøgelse ifm. etablering Smålandshavet Havvindmøllepark syd for Omø
Kassereren har deltaget i HAZID-møde den 5. februar 2014 med deltagelse af bl.a. Rambøll,
Søfartsstyrelsen, Søværnets Operative Kommando, Korsør Havn og Agersø/Omø, Vordingborg
Havne, Energinet.dk samt Stena Line. Ingen andre sejlklubber mødte frem.
Formålet med mødet var at identificere faremomenter og imødegåelse heraf under såvel
etablerings- som i driftsfasen. Byggefasen forventes i givet fald at blive 2016-2020.
Havvindmølleparkområdet vil ikke kunne besejles i byggeperioden.
Bestyrelsen er ikke begejstret for en havvindmølleplacering i Smålandshavet midt i Syddanske Øhav
og agter at studere resultatet af VVM undersøgelsen meget nøje, når undersøgelsesresultatet
foreligger.
10. Rengøring af klubhuset
Klubben har fundet en ny rengøringshjælp til klubhuset.
11. Bådisætning og bådoptagning - løftemærker, ansvarfordeling
Bestyrelsen drøftede de indhøstede erfaringen med vores nye kranfirma, NKU. Mike Rasmussen og
Henrik Skov fortsætter med at lede ”slagets gang” på isætnings- og optagningsdagene.
Aktivitetsudvalget sørger som hidtil for morgenmad, og kassereren opkræver også fremover penge
til NKU.
Det skal understreges, at det er den enkelte bådejers ansvar, at bådstativer og bådvogne er sat på
plads i god tid på de anviste områder inden optagningen.
For at sikre en smidig afvikling af isætning og optagning har bestyrelsen besluttet, at alle både skal
udstyres med diskrete løftemærker, som inden længe vil kunne købes i klubben. Nærmere tilgår.
Det skal understreges, at klubbens arrangementer af isætning og optagning, herunder brug af
mastekran er forbeholdt klubbens medlemmer.
12. Eventuelt
De lokale sejlklubber er blevet enige om, at der ikke længere afholdes Sejlerfestival. Kragenæs
Sejlklub vil dog i i stedet som en fast tilbagevendende begivenhed afholde kapsejladsen Fejø Rundt
”Open”. Termin: Første lørdag i september. Jf. Aktivitetsplan for 2014.
Fælles pinsetur vil ligeledes indgå som en fast tilbagevendende begivenhed.
Havnefogeden har oplyst, at der i år opsættes grønt/rødt skilt på de enkelte bådpladser. Skiltene er
i rustfrit stål med farvemarkeringerne i reflekterende materiale. Der opsættes også et nummerskilt
på den enkelte bådplads.
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