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Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 kl.19.00 
 
Tilstede: Jørgen, Gert, Bjarne, Mette, Jacob, Holger, Åse, Jan 
Ikke tilstede; Annette med afbud  
 
DAGSORDEN: 
 
1: info om ck regnskab, halvårsregnskab. 
Jørgen gennemgik det foreløbige regnskab som er bogført i perioden 1.10.2017 til 
30.4.2017 – Bestyrelsen skal have møde i august og derfor ønsker vi en balance per. 
31.7.2017 fra CK Regnskab 
Der skal opkræves kontingenter fra de som ikke har betalt endnu og der skal også sendes 
fakturaer ud til ungdomssejlerne. 
Jørgen har lavet opfølgning på indbetalingerne vedr. kontingenterne. 
Jørgen skal lige have de sidste opdaterede lister over hvem der er sendt fakturaer ud til. 
(Åse og Jørgen taler sammen om dette) 
 
2: fonde, fritids. 60+ 
Klubben har nu rådighed over en hvid gummibåd fra Ungdomsskolen, men vi mangler en 
mere NU, og kan desværre ikke få svar fra Ungdomsskolen/Maja. 
Gert og Jørgen har teten. 
 
Friluftsrådet har lavet en fond, der støtter alt med vand, skov, friluft for alle 60+, der er 
mulighed for at søge op til kr. 70.000 
Jørgen spørger bestyrelsen, om der kunne være stemning for at søge til en sejlbåd som 
skolebåd, og det var der stemning. 
SJÆLLANDSKE MEDIER har også en fond, der er sidste frist 15/5- tjek mulighederne.  
 
3: info ,kommende arrangementer : havnens dag d 10 juni. 
Gert informerede om hvor langt man er nået i forberedelserne. Der kommer materialer til 
udddeling i uge 19 – plakater, posters med mere. Der 10 aktører har meldt til at være med 
i arrangementet. Se mere på www.vildmedvand.dk   find havn og se mere her hvad der 
sker – der er rigtig mange aktiviteter. Det bliver et godt arrangement. 
Sejlklubben holder åbent hus, med kaffe/kage og åbne både ( så der kan fortælles om 
hvordan det er at have en båd og hvad der er af opgaver og alt andet-  / venskabsbåd ( 
som betyder at man åbner sin båd for personer, som så kan komme igen og igen, som 
ven) 
Ungdomsafdelingen har gang i jollerne og der vil i klubhuset være mulighed for at se film 
eller andet som vi kan få fra Sejlunionen. Jørgen Boots skaffer det materiale. 
 
Bestyrelsen: 
Kasserer: 
JB klub økonomi orientering. -do- 
Der er orienteret på første punkt. 
 
Ungdomsafdeling: 
Aktiviteter Mette. medlemslister. + folder 
Er kommet godt i gang, første gang var dog indendørs fordi det var et frygteligt blæsevejr. 

http://www.vildmedvand.dk/
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Der er lavet en folder, som skal gives til de unge og også til mulige nye ( Åse kopier den 
og Jørgen B sender materiale) 
Knud har meldt ud, at han ikke vil være tovholder, så derfor er det et stort behov for en fast 
tovholder på alt vedrørende materialer ( følgebåde, brændstof, joller, grej med mere) 
kunne en forældregruppe være løsningen? 
Vi skriver ud til alle medlemmer om hjælp til en Materiale ansvarlig (Åse mailer ud) 
Jollerampen ( ansvarlig Jan K. ) materialer skal købes ind ( vi har aftalt det for flere 
måneder siden) den skal laves nu. 
Det er stadig et problem at der kun er en følgebåd, Gert og Jan laver en opfølgning nu på 
ungdomsskolen og lån af deres følgebåd. 
 
Kapsejlads:  Gert 
Første gang kom ingen på vandet. Men hjemmesiden blev sat op og er nu klar. Alle måltal 
er ændret, så det kan betyde meget. 
Jørn E fik lavet et regneark som basis for beregning af resultater. 
Hjemmesiden skal også opdateres, så de finder de en mulighed for det. 
Åse har mødt Per Vesterholm, Præstø Sejlklub som har et forslag til en Møn Rundt, med 
en max start distance på 10 sømil for hver klub, Rødvig, Fakse Ldp, Møn, Vordingborg, 
andre rundt om Møn, som så selv kunne bestemme sejlretning men således at alle 
krydsede hinandens startlinjer og så skulle der dagen efter være samling et sted for 
uddeling af præmier og måske lidt mad eller andet. Per kommer nok med mere info. 
 
Klubhus udvalget: 
Planlægning af kommende aktiviteter, møbler til terrasse.. 
Åse finder priser på stole og søger måske penge. Måske bænkesæt, som er lette. 
Lamper i spidsen af taget ved terrassen, Bjarne finder en løsning med LED lys 
  
Havneudvalget: 
Holger, Bjarne. 
-Broer og veje er klar. Det er flot arbejde. 
-Bjarne ønsker en højere mastekran! 
 
Sejlklubbens venner: 
1: vedtægter mv. 
Jørgen B informerer om at Rene Nielsen har meldt fra på arbejdet. Og det respekteres. 
Det hele sættes på standby. 
 
Eventuelt: 
Optagning af både; datoer efterår: 
Holger informerer om at der er aftalt nogle datoer med den nye chauffør hos Lellinge. Det 
blev på bestyrelsesmødet bestemt at hhv. den. 7/10 – 21/10 er optagningsdatoer med 
Lellinge Kran Service, der er kommet ny chauffør Jim. Og han har gjort et fint arbejde.  
 
Referent: Åse Dilling-Hansen 
Mødet slut kl. 21.30. 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE ER 29/5-2017 kl. 19.00 Jørgen Boots indkalder 
Bestyrelsesmøder for resten af 2017 aftalt til disse datoer: 29/5, 14/8, 9/10, 6/11 


