
Referat af Bestyrelsesmøde Sejlklubben Ulvsund tirsdag den 8. september 2020 kl. 1900 I 

klubhuset. 

 
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. Opkrævning af kontingent, status 

d. Nøgler 

4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige) 

a. E-sejlsport  

5. Orientering fra havneudvalget  

a. Status for samarbejdet 

b. Høringssvar  

i. Vedtægter 

ii. Takstregulativ 

iii. Budget 2021 

6. Indkomne punkter til dagsorden: 

a. Status for Corona virus 

b. Klargøring af mastehus 

7. Aktivitetskalender 

a. Afriggersejlads 26. september 

b. Standerstrygning 3. oktober 

c. Bådoptagning 10. og 24. oktober 

8. Næste møde: Planlægning af møder frem til generalforsamlingen 2021 

9. Eventuelt (Alle) 

Referat 

Bestyrelsen var samlet, idet Tove dog var fraværende. Gitte deltog som suppleant. 

 
Ad 1 Velkomst, Jørgen bød velkommen og spurgte om tilføjelser til dagsordenen. Dagsorden blev 

fastholdt. 



Ad 2. Orientering om nyt fra formand. Formanden, har modtaget invitation til møde i det nye 

Lokalforum mhp udveksling af erfaringer. Jørgen har dagsordenen. Mødet bliver holdt 30/9 kl. 

1900-2100. Jørgen deltager. 

 

Ad 3. Orientering om regnskabet (kasserer) 

a. Konti er nu frigjorte således at formand og kasser kan hæve på div. Konti. 

b. Ole har udvirket at vores hjemmeside kan køre videre. Den forrige kasser Peter skal 

afgive ejerskabet således at Ole kan overtage ansvaret. 

c. Kassekladde blev fremlagt. Ingen bemærkninger. 

d. Opkrævning af kontingent, status. Seks restanter samt to ny-tilmeldte har ikke 

betalt kontingent. Tove får opgaven 

e. Nøgler. IAB 

Ad 4. Orientering om aktiviteter i juniorafdelingen + øvrige udvalg (Juniorformand + øvrige) 

a. E-sejlsport. Chris orienterede om et gratis program, der skal downloades, hvis man vil 

deltage i elektronisk sejlads. Muligheden er at deltage i klubhus eller hjemmefra. 

Deltagelse kunne gennemføres med formålet at repetere søfartsregler, kapsejladsregler 

m.v. Bestyrelsen overvejer at starte sådanne aktiviteter op i løbet af vinteren. 

Ad 5. Orientering fra havneudvalget. 

Tømmerflåden har lidt en lang og krank skæbne i løbet af sommeren. Den er nu trukket ind og der 

skal tages stilling til renovering eller udskiftning. Der foreligger flere muligheder, bl.a. har Præstø 

flere alternativer. Der arbejdes med mulighederne. Jørgen har bolden. 

Ad 6. Status for samarbejdet.  

a. Der har ikke været aktiviteter siden orienteringsmøder med ansvarlige på kommunen. 

Havneudvalget fungerer godt, ligesom samarbejdet med havnefogeden er upåklageligt. 

   b. Høringssvar. Følgende er sendt til høring: 

i. Vedtægterne. Jørgen har udarbejdet kommentarer. Der er mange detaljer kommenteret. Der 

har været en drøftelse om dagsorden for havnerådets møder. Klubben har ingen indflydelse 

herpå. 

ii. Takstregulativ. Der er gennemført nogle småjusteringer for 2021. Gæstesejlernes takst stiger 

væsentligt. Klubbens kommentarer skal ses som en advarsel mod for kraftige stigninger. 

iii. Budget 2021. Budgettet ligger på Vordingborgs kommunes hjemmeside. For 2021 er der 

ingen vedligeholdelsesmidler, idet der er taget hul på forbruget allerede i 2020. Således 



forestår der større vedligeholdelsesarbejder i Hårbølle havn, ligesom der er udført 

uddybningsarbejde i Stege havn og Masnedsund havn. Havnerådets samlede høringssvar 

fremsendes rettidigt. 

Ad 6. Indkomne punkter til dagsorden: 

a. Status for Corona virus. Uændrede regler. Der må samles 50 personer i klubhuset til 

stillesiddende aktiviteter, til 25 personer hvis der danses og synges. Det er kommunale 

regler. Vi fortsætter med forsigtighed og holder afstand. Bådoptagninger gennemføres efter 

normal standart med mindre Corona situationen tilsiger andet. 

b. Klargøring af mastehus. Der skal ryddes op, kajakker hænges op, master registreres før 

første bådoptagning. 

Ad 7. Aktivitetskalender 

a. Afriggersejlads 26. september. Jørgen sætter seddel op 

b. Standerstrygning 3. oktober. Festudvalget sætter seddel op 

c. Bådoptagning 10. og 24. oktober. Henning sætter meddelelse på hjemmesiden 

Ad 8. Næste møde: Møde som følger Planlægningsmøde fredag 30 OKT, almindeligt møde 18 

NOV og 13 JAN 2021, forberedende møde 10 FEB, Generalforsamling 26 FEB. 

Ad 9 Eventuelt (Alle) 

Chris bragte udbygning af terrassen op. Mulighederne blev drøftet.  Jørgen undersøger ved 

kommunen om ansøgning, kommunalt tilsagn eller hvilke forespørgsler der skal til, for at anlægge 

en terrasse på kommunens ejede areal, hvor sejlklubben har brugsretten. 

Der var ikke yderligere emner under eventuelt. Formanden sluttede mødet kl. 2125 og mindede om, 

at næste ordinære møde er 18 NOV kl. 1900 hos Tove. 


