Beretning 2014

Klubben har en forholdsvis sund økonomi, og vi kan konstatere
en mindre stigning i medlemstallet, så vi nu har 160
medlemmer. Det er dog fortsat det samme mønster at der bliver
flere ældre i sejlklubben, der også ønsker at benytte sig af
at få nedsat kontingentet. Vi har dog opnået, at vi ikke
længere skal betale arealleje for huset, så der spares der et
større beløb.
Ungdomsafdeling er fortsat i krise. Vi har ungdomsmedlemmerne,
men trænere og hjælpere på land er forsvundet. Vi må håbe at
der er nogen børn, der ønsker at sejle i fremtiden. Vi vil
gerne tage imod dem og forsøge, at stable noget på benene
igen. Opfordringen skal derfor igen lyde: Er der nogen af
seniorerne i klubben, der kunne have lyst til at øse noget af
deres egen erfaring som sejler ud over ungdomsmedlemmerne, så
er i meget velkomne, tag børnebørnene med (det behøver ikke
være jeres egne).
Der har igen i år været stor tilslutning til vores fællesture
og klubhuset er blevet brugt flittigt. Der er kommet et par
nye events som lige skal starte op (sorte sejler) og
Gummibådsturen til Tærø havde stor tilslutning. Hesnæsturen
slog alle rekorder i nyere tid. (nogle blev en ekstra dag)
Den fælles bådisætning og optagning er gået godt, der er styr
på både tilmelding, betaling og gennemførelse. Der må gerne
komme flere på disse dage, det er dejligt, at se så mange
mennesker på havnen. Det støtter også fællesskabet.
I mastehuset har vi fortsat den stramme linje, hvilket har
betydet, at der er plads til flere master og det skaber et
lille overskud til klubben.
Tirsdagstræffene er fortsat et hit med et stabilt fremmøde på
ca. 25-30 pr. Arrangement. Birger kan endnu finde på emner,
men han vil gerne have ideer fra medlemmerne.

I det kommende år har vi alle klassikeren på programmet, som
det også fremgår af den udsendte kalender.
For anden gang prøver vi at gennemfører "sorte sejler". Det
dækker over et arrangement, der begynder onsdag aften og vare
til søndag i kristihimmelfartsweekenden. Kom og vær med, vi
følges ad.
Som det er jer bekendt, er det lykkedes, at få Vordingborg
Kommune ud af busken med hensyn til etablering af en
havnebestyrelse i Kalvehave Havn. Det er desværre gået lidt i
stå igen. Jeg vil kunne fortælle længe om dette ”samarbejde”,
der hele tiden kræver, at klubben skal være meget aktiv.
Baggrunden for det arbejde, som primært er udført af Birger,
Michael og jeg i samråd med bestyrelsen, var oprindeligt de
bebudede takststigninger. Et af vores resultater var, at det
ikke trådte i kraft i denne vinter men først for året 2014. Et
andet resultat er, at vi slipper for arealleje af huset.
Sidst men ikke mindst har klubben fremsendt et forslag til
vedtægter for havnebestyrelsen. Det gjorde vi den 13. januar
2014. I den forbindelse ønskede vi regnskabet for 2012 og
budget for 13 og 14 fremsendt. Siden er der desværre ikke sket
noget. Vi har dog fået kvittering for modtagelsen og de har
lovet at vende tilbage.
Jeg håber den nye klubbestyrelse vil fortsætte arbejdet til
fælles bedste.
Hermed vil jeg afslutte bestyrelsens beretning.

