Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund tirsdag den 24. maj 2022 kl. 1900.
Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om nyt fra formand
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Kassekladde fremlægges
b. Leje af Mastekran
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
a. Projekt ved anløbsbro til joller.
b. Jollestævne
5. Orientering fra havneudvalget
a. Legeplads
b. Workeshop om Havnestrategiplan 2. juni kl. 0830 - 1500
6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Havnens Dag
b. Vestterrasse
7. Aktivitetskalender
a. Klubtur 26-29. maj
b. Introduktionstur 11-12. juni
c. Havnens Dag 18. juni
d. Løvfaldstur 27-28. august
8. Næste møde: 6. september 2022
9. Eventuelt (Alle)
Referat:

Ad 1. Formanden bød velkommen, konstateret at bestyrelsen var samlet med undtagelse af Ole,
som har meldt fra. Gitte var mødt frem som suppleant. Formanden gennemgik dagsordenen, der
blev fastholdt.
Ad 2. Formanden orienterede kort om mødet mellem klubbens medlemmer og tre politikere fra
Vordingborg Kommune. Der blev drøftet en række ting, der vedrører havnen, herunder
mastekranen. Mødet må anses som en succes, idet mødet gav indtryk af, at politikerne lyttede,

at havneområdet er nødlidende, og at der bliver behov for at prioritere. På mødet kom det også
frem, at kommunen vil betale omkostningerne for leje af mastekranen til påsætning af master i
foråret.
Ad 3. Orientering om regnskabet.
a. Ole kasser var fraværende, så der blev ikke fremlagt Kassekladde.
b. Formanden orienterede om at mødet også medførte, at der var en åbning i forhold
til en ny mastekran. Klaus Hansen har set på en ny kran, og der arbejdes på at
fremme muligheden for at få kommunen til at opstille en sådan. Det blev aftalt, at
formanden bestiller kran til aftagning af master i oktober måned, således at kranen
er til rådighed to dage forud for første bådoptagning, og tre dage forud for anden
bådoptagning.
c. Nøgler Intet
Ad 4. Orientering om aktiviteter i jolle, kajak og paddleboard + øvrige udvalg
a. Projekt ved anløbsbro til joller. Jollebroen er nu på plads og har fungeret i weekendens jollestævne. I forbindelse med dette projekt har klubben byttet Bubbers
Badekar for rammen af jerntræ.
b. Jollestævne. 11 joller deltog, og stævnen var en succes.
Ad 5. Orientering fra havneudvalget
a. Legepladsen er blevet besøgt af en konsulent. Konsulenten skulle komme med et
overslag. Prisen forventes at blive i omegnen af kr. 125,000, -. Konsulenten har
endnu ikke fremsendt overslaget.
b. Havnerådet er samme med andre fora inviteret til Workeshop om
Havnestrategiplan 2. juni kl. 0830 – 1500 i DGI-huset. Jørgen deltager.
Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Formøde til Havnens Dag blev aftalt til torsdag den 02.JUN kl. 1900 i klubhuset.
Jørgen inviterer Thor og Henrik med. Der har været et formøde i styregruppen og
der skal gennemføres endnu et møde, men planlægningen er bagud i styregruppen.
b. Vestterrasse skal organiseres. Blomsterkummerne skal danne ramme, og
sejlklubben sætter kuglegrillen derover.
Ad 7. Aktivitetskalender
a. Klubtur 26-29. maj. Vejrudsigten lover ikke for godt. Skippermødet afholdes
torsdag kl. 0900. Her træffes afgørelsen.
b. Introduktionstur 11-12. juni. Forsøges afholdt hvis der er tilmelding.
c. Havnens Dag 18. juni jf. ovenanførte

d. Løvfaldstur 27-28. august
Ad 8. Næste møde: 6. september 2022
Ad 9. Eventuelt (Alle)
Et medlem har spurgte et medlem fra bestyrelsen, om han måtte afsætte noget grej i klubbens
lokaler, mod at klubben også måtte bruge materiellet. Spørgsmålet blev drøftet. Klubben har
ikke mulighed for at etablere et sikkert opbevaringssted, men Formanden tager spørgsmålet
med til Havnerådet, med henblik på om muligt at få havnen til at lave cykelskuret om til en
udlejningsbar opbevaringsplads.
Formanden afsluttede mødet kl. 2015

