Referat af bestyrelsesmøde i Sejlklubben Ulvsund onsdag den 18. november 2020 kl. 1900 hos
Tove. Ole, Michael, Gitte og Chris var fraværende. Ole i frivillig isolation, Chris var arbejdsramt.
Michael og Gitte var forhindret.

Dagsorden:
1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand)
2. Orientering om nyt fra formand
3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Overdragelse af regnskab, hjemmeside m.m.
b. Kassekladde fremlægges
c. Nøgler
4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
a. Anløbsbro til joller
b. Drøftelse af behov for et jolle-/paddleboard-/kajakudvalg
5. Orientering fra havneudvalget
a. Orientering fra Samarbejdsmøde med Trafik og Ejendomme den 18. november
6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status for Corona virus
b. Ny terrasse og dør
7. Aktivitetskalender
a. Kalender for 2021 færdiggøres
8. Næste møde: 13. januar 2021
Eventuelt (Alle)
Referat:
Ad 1. Velkomst, Gennemgang af dagsorden (formand). Formanden bød velkommen og gennemgik
dagsordenen. Dagsordenen blev fastholdt.
Ad 2. Orientering om nyt fra formand.
Der er tilgår endnu nogle nye medlemmer.
Referat af Kalvehave Lokalforums-møde. Her gav flere foreninger tilsagn om deltagelse i Havnens
Dag herunder ”De Madglade Drenge” Ingen aktion

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer)
a. Overdragelse af regnskab, hjemmeside m.m.
Ole var fraværende. Derfor ingen bemærkninger.
b. Kassekladde var fremsendt på mail til deltagerne og blev fremlagt af formanden i
Oles fravær. Der er ca. 46000 kr. i driftsoverskud for året.
Isætning / optagning af både har givet et overskud på ca.800 kr.

Mastehus balancerer cirka. Det relative store driftsoverskud skyldes i hovedsagen
ændrede betaling for leje af grund til kommunen og nedsatte aktiviteter på grund af
COVID19.
c. Nøgler: Der er mange nøglebrikker ude. Der er således kun ca. 10 i
arbejdsbeholdning. Listen med udmeldte gås efter af Tove, og Tove ringes ud for at
inddrive ledige brikker. Alternativt må vi bestille nye brikker.
Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige)
Der er ikke nogen aktivitet i ungdomsafdelingen, men der overvejes at oprette et Jolleudvalg.
a. Anløbsbro til joller
Der er lidt dårlige anlægsmuligheder for Jollesejlere ved søndenvind. Det overvejes
at supplere med en pontonbro ved badebroen, men kystdirektoratet skal give
tilladelse. Alternativt skal der findes en placering i havnen, hvor kommunens
Havneudvalg kan give tilladelse. Jørgen og havnefogeden arbejder med sagen.
b. Drøftelse af behov for et jolle-/paddleboard-/kajakudvalg. Der var enighed om at
behovet for udvalg for paddlebord m.v. skal dækkes ind under Jolleudvalget.
Ad 5 Orientering fra havneudvalget
a. Orientering fra Samarbejdsmøde med Trafik og Ejendomme den 18. november.
Coronaepidemien har medført manglende havnebesøg især i Klintholm. Det har
hjulpet lidt, at antallet af Campere er steget.
Ramslaget er kommet i drift igen, og Pluto (lille slæbebåd) er flyttet til Kalvehave.
Havnefogeden er dermed klar til at slå pæle ved behov, som forventes at stige pga.
pæleorm.
Der er tilgang af fastliggere i kommunens havne som helhed.
Der er indført ny organisering i kommunens drift. Lystbådhavne hører nu under
Trafik og Ejendomme, og for Kalvehave havn under det geografiske Driftsområde
Midt. Se bilag 1.
Det blev på mødet afvist, at de kr. 400.000 til havnene ville blive udvandet/brugt til
noget andet. Politikerne ønsker fortsat, at der skal være en lokal pulje til vedligehold
og nye tiltag.
Det blev oplyst, at der er gang i at udarbejde en tilstandsrapport for alle havne.
Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden:
a. Status for Corona virus.
Jf. opslag på hjemmesiden, er der indført forsamlingsforbud for mere end 10
personer. Klubhuset er gjort vinterklar, varmen er skruet ned på minimum.
Klubhuset skal forventeligt ikke bruges vinteren over.
b. Ny terrasse og dør.
Der er fremsat en ide om at ”nøjes” med en dør og en lille trappe, og så søge
kommunen om at lægge fliser, så der skabes en ensartet helhed på niveau med det

øvrige. Der arbejdes videre med at få målt op, så dør og trappe kan etableres til april
2021. Der udpeges en projektleder på mødet i januar.
c. Der blev diskuteret om mulighed for stormsikring af klubhus og containere. Der blev
ikke besluttet noget, men emnet vil blive taget op på dagsordenen senere.
Ad 7. Aktivitetskalender
Der blev suppleret aktiviteter til kalender 2021. Tirsdagstræf og Bowling udskydes
til februar. Emner til Tirsdagstræf blev diskuteret. Motorvedligeholdelse, Trimning
af mast og emne fra Finn i Stubbekøbing blev vendt. Jørgen undersøger hvad
Sejlunionen kan byde ind med. Emner besluttes på januar mødet.
Eventuelt jollestævne i juni undersøges før evt. kalenderfastsættelse.
Ad 8. Næste møde: 13. januar 2021 kl. 1900 hos Tove.
Ad Eventuelt. Der var intet til eventuelt.
Formanden afsluttede mødet kl. 2115.
Bilag 1.

