Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2022
Deltagere:
Formand: Niels Mikkelsen
Aktivitetsudvalg: Arne Jakobsen
Havne- og bygningsudvalg: Flemming Larsen
Kapsejladsudvalg: Steen Pedersen
Kommunikationsudvalg: Lotte Monefeldt (referent)
Motorbådsudvalg: Ronni Lykkehus
Sejlerskoleudvalg: Niels-Erik Nielsen
Ungdomsafdelingen: Kim Nybo
Økonomi: Mona Larsen

Pkt 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde den 24/2-22
Godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
Pkt. 3 Økonomien i Snekken, herunder status på byggeomkostningerne indtil nu
Alt går som forventet. Vi har ansøgt om tkr. 30 fra Nordea samt tkr. 50 fra kommunen, begge som
tilskud til inventar i nyt klubhus. Begge beløb er bevilget. Kontingentopkrævning: Vi mangler
betaling fra ca. 60 medlemmer. Regnskabet for 2021 viser et overskud på 203.000 kr..
Vi har ansøgt om optagelse af et kreditforeningslån på 2 mio. kr. Det er formentlig i overkanten af
hvad vi skal bruge, men det er langt lettere at nedbringe lånet med et overskydende beløb end at
forhøje det. Låneydelsen vil kunne dækkes af huslejeindtægten fra Restaurant Snekken. Vi
forventer derfor ikke, at der vil skulle ske yderligere forhøjelse af kontingentet, end det allerede
gennemførte.
Vi har fået ekstra regninger fra entreprenøren i forbindelse med flere gange højvande, forurenet
jord, valg af støbning af vægge i stedet for levering af elementer med uventet lang leveringstid og
højvandssikring. Efter ihærdig indsats, er regningerne landet på et acceptabelt niveau. Udestående
er nu alene bortskaffelse af jord og et nyt olietillæg.
Pkt 4 Opfølgning på jobbank-dagen
Dagen var meget vellykket. Der var et fint fremmøde fra ca. 50 medlemmer, som alle viste interesse
for at støtte op om klubbens forskellige udvalg. Flere af medlemmerne er forholdsvis nye i klubben,
og så derfor deltagelsen som et godt springbræt til at lære klubben bedre at kende.
Vi mangler stadig en bådsmand til Sejlerskolen.
I ungdomsafdelingen mangler vi en bådsmand til Solingen og 606’eren.
Pkt 5 Status på byggeprocessen
Vi forventer stadig, at vores nye klubhus står færdigt den 1/7-22, og inden da skal vi have
rejsegilde, som vi vil informere mere om, når tiden nærmer sig – forventeligt primo maj måned.
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Pkt. 6 Orientering fra kommunikationsudvalget
Det første møde i det nye udvalg (tidl. Bladudvalget) er afholdt. De primære arbejdsområder bliver
Snekkens hjemmeside, Facebookside og presse, at kommunikere klubbens værdier, skabe synlighed
og samhørighed. Vi skal kigge på processen for mailudsendelse og skabe ensartede skabeloner til
brev, mail og præsentationer. Der er sat et stærkt hold med stor kompetence og interesse for
området.
Pkt. 7 Øvrige udvalg
Kim: Klubbens nye Zest jolle er hentet hjem fra Aarhus. Jollen kan sejles af en voksen og to børn,
eller tre børn/unge. Opstart udskudt 1 uge til torsdag den 28. april. Første gang flyttes joller tilbage
på pladsen, hvor de store både fjernes (søsættes i weekenden). Alle trænere har været på
trænerkursus. Drøftelse af sæsonstart for nye medlemmer – bedst i august. Den nye jolle skal på
vandet og vi skal have taget billeder af den til hjemmesiden.
Niels-Erik: Vi har fået nok instruktører til at kunne løfte ventelisten. Der bliver 5 hold elever. Møde
for instruktørerne blev afholdt primo marts. Opstart 1. mandag i maj.
Steen: Nyt kapsejladsprogram (kapsejlads.nu) er indkøbt, og vil gøre det langt lettere at være
dommer i forhold til at skulle udregne sejltider på handicap osv. Der er information på hjemmesiden
og Facebook om at kapsejlerne skal melde sig til – det gælder både skippere og gaster. Der vil blive
afholdt et intromøde for dem med dommertjans i løbet af sæsonen.
Arne: Rejsegilde, standerhejsning, Sankt hans aften med grillaften, fredags-grill-aftener, fællestur til
Stege (alle events står på hjemmesiden).
Flemming: Standermasten er rejst. Fremover skal vi leje en lift til formålet, af sikkerhedsmæssige
grunde. Møde med havnefogeden 6/4. Brian tarter i Præstø. Ny havnefoged er Dorthe som har
været i Klintholm. Åbningstider på havnefogedkontoret skal præciseres. Bedre responstider på
telefon mv. Brorengøring forventes igangsat snarest. Bukkegården er blevet ryddet op og der
henstilles til at bådstativer stilles fornuftigt. Når master tages ud af masterummet, lægger man
selvfølgelig de andre master pænt tilbage. Miljøboks er fyldt. Gruppen der arbejder med en ny
’husorden’ for det nye klubhus er fortsat i gang. Indretningsgruppen startes nu for alvor op, for i
første omgang at få lagt et budget.
Pkt. 8 Generalforsamlingen den 27/4-22
Den kommende generalforsamling blev drøftet, særligt med hensyn til indholdet. Alle er enige om
at ændre formen lidt, så det ikke bliver en opremsning af hvad medlemmerne på forhånd kan læse i
beretningen. Regnskabet vil selvfølgelig blive gennemgået, men fokus bliver på medlemshygge
over en bid mad.
Pkt. 9 Eventuelt.
Sejlersæsonen starter lige om lidt, og i starten og slutningen på sæsonen, kan vi jo ligge gratis i de
andre af kommunens havne. Vi talte om muligheden for at få udleveret koden til toiletterne. Det vil
blive undersøgt.
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Andre sejlklubber har haft succes med at tiltrække nye medlemmer fra paddleboard-segmentet.
Muligheden for at kopiere dette blev drøftet, men roklubben har allerede været ude. Der var dog
også enighed om at koncentrere sig om sejlerfolket (motorbåde og sejlbåde).
Restaurant Snekken er solgt og vil fra den 1/5-22 blive drevet videre af nye ejere, dog i en anden
form end hidtil. Susi holder reception den 23/4-22, hvilket ventes at blive omtalt i Sydsjællands
Tidende. Vi forventer, at der vil være en velkomst-/åbningsreception, når de nye ejere er klar til at
slå dørene op. Mere herom senere.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i maj.

