Referat af til konstituerings- og bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund onsdag den 5. marts 2020
kl. 1900. Mødet fandt sted hos Tove.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Opkrævning af kontingent, status
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. E-sejlsport
5. Orientering fra havneudvalget
6. Orientering fra miljø- og sikker havn udvalget
a. Punktet udgår og lægges ind under punkt 5
7. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Havnens dag – mødedato for første møde og indhold
8. Aktivitetskalender
a. Tirsdagstræf 10. marts
b. Marthaaften 28. marts
c. Søsætning i april
9. Næste møde: uge 16 eller 17?
10. Eventuelt (Alle)
Referat
Ad 1. Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til Ole Petersen, som indtræder i
bestyrelsen efter generalforsamlingen, samt til Gitte, der deltog som suppleant. Desuden deltog
Torben Larsen. Formanden gennemgik dagsordenen og spurgte til bemærkninger. Dagsordenen
blev fastholdt.
Formanden orienterede om, at der er udarbejdet nyt samarbejdsgrundlag for havneudvalgene i
Vordingborg lystbådehavne. Det er blevet udarbejdet uden havnerådenes medvirken eller viden.
Samarbejdsgrundlaget har været til behandling på et møde i Udvalget for Plan og Teknik, men der
er ikke udarbejdet referat endnu.

Formanden har udarbejdet og tilsendt kommunen en skrivelse vedrørende sejlklubbens areallejen,
med anmodning om at få tilbagebetalt lejegebyrer for de seneste år.
Kommunen har udsendt Folkeoplysningsstrategi til høring ved bl.a. sejlklubben, med høringsfrist
01 april. Formanden ser på det tilsendte.
Ad 2. Konstituering af bestyrelsen
Jørgen var ikke på valg i år og er fortsat formand. Chris fortsætter som næstformand. Ole Petersen
blev kasser. Ib fortsætter som sekretær. Tove er medlemsplejer og nøglemedlem.
Fremover bliver indkaldelse og referater til bestyrelsesmøde også sendt til suppleanterne.
Suppleanterne kan selv vælge om de vil deltage.
Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde blev fremlagt. Der var ingen bemærkninger. Kassebeholdning ca. kr.
4.500. Indestående i Møns bank kr. 42.020, Lollands bank kr. 118.721
Driftsresultat p.t. kr. 36.682. Periodens resultat kr. 28.565. Ingen bemærkninger.
b. Status på opkrævning af kontingent. Der er endnu 30 ubetalte medlemskontingenter.
Tove og Torben iværksætter første rykkerunde.
c. Der er solgt tre nøgler i perioden siden sidst.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. E-sejlsport vil blive forsøgt aktiveret både for unge og også for mere modne
medlemmer. Chris følger op på DS initiativer.
Ad 5. Orientering fra havneudvalget.
Ikke de helt store aktiviteter. Udkast til legeplads er udsendt, men er endnu ikke
behandlet.
Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Havnens dag den 13. juni 2020. Første møde for initiativgruppen blev holdt i den
forgangne uge. Spejderne, naturbasen, Røret, Stalden, Skovbo og Sejlklubben vil
deltage. Formanden har bestilt traileren med dragter, redningsveste m.v. Program
som vi plejer. Tidsrum 1000-1600. Aktiviteterne bliver gennemført ved stranden og
tæt ved den gule stald. Sejl-Sikkert vil måske komme med en mand eller noget
materiale vedrørende bjærgning af en person over kajkanten og tidsmæssigt forskudt
herefter Mand-Over-Bord redning med bom eller spilerfald. Snorkling vil blive
introduceret fra stranden. De ansvarlige for sejlklubbens aktiviteterne, indkalder selv

relevante mødedeltagere. Indhold ca. som sidst. Kajak og Joller, Stand-up
paddelboard, Kølbåd, Åben båd, Klubhus og redningsdemonstrationer. Formanden
finder dato til første møde
Ad 7. Aktivitetskalender
a. Tirsdagstræf 10. marts
b. Marthaaften 28. marts
c. Søsætning 04 og 18 april.
Ad 8. Næste møde 14 april hos Tove
Ad 9. Eventuelt.
Indbydelse til generalforsamling i Sydstævnekredsen 16 marts. Stævnekredsen vil formodentlig
blive besluttet nedlagt. Klubben deltager ikke.
Udkast til udbygning af terrasse mod vest. Udkastet blev drøftet. Chris kommer med prisoverslag.
Indretning blev drøftet kort. Vi tænker alle over indretningen til næste gang. Næste møde kunne
indledes med besigtigelse ved klubhuset
Jørgen afsluttede mødet kl. 2115.

