
Rudkøbing Sejlklub    

Referat nr. 14 fra bestyrelsesmøde afholdt den 7. marts 2016  
 

  

 Til stede:  
 Tina Olsen  formand  

  Peter Hansen   næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Per Munch  best.medl. referent 

 Mikael Jensen best.medlem  

 Helle Svensson  suppleant 

 Sten Hansen  suppleant 

  

Afbud: Søren Therkelsen       best.medlem   

 Kenneth Nielsen  juniorleder 
 
Ad pkt.   1 Godkendelse af referat fra sidste møde - evt. udestående til opfølgning. 

Godkendt .  

 

Ad pkt.   2 MW 2016 - status Peter/Helle) 

Peter redegjorde omkring mødet. 

Vi skal bemande pølsevognen lørdag og søndag - hvilket dog skal fordeles 

bedre! 

 

Ad pkt.  3 90 års fødselsdag fredag, den 18. marts 2016 - rest planlægning 

 - åbning af klubhus for Ullerlund/borddækning mv. fredag - hvem? 

- Bage kage - hvem? 

Per køber vin, vand, kaffe og whisky. 

Per ringer til Dorthe om hjælp til borddækning 

 torsdag, den 17. marts kl. 16.30. 

Peter, Steen og Per kommer også og hjælper. 

 

Ad pkt.   4 Standerhejsning / generalforsamling 16. april 2016 

- relevante punkter, som bør drøftes til generalforsamlingen? 

- DS - bevare pt. og udfordre muligheder frem for afslutning 

- Årsregnskab 2015 (Anne-Jette) 

Per ønsker ikke genvalg. 

 

Spørgsmål om medlemskab af Dansk Sejlunion blev drøftet og skal løses 

ved at DS inviteres til Rudkøbing til et møde, hvor de kan orientere 

bestyrelse og medlemmer om fordele og ulemper ved medlemskab. 

 

Ann-Jette fremlagde regnskab, som først i april vil blive gennemgået og 

forhåbentlig også godkendt af revisionen. 

 

Ad pkt.  5  Vinduer i jollehus - videre planlægning / bevilling 35.000 kr. 

Peter tager kontakt til Flemming vedr. nyt bud på vinduer i gavle. 

 

Ad pkt.   6 Sponsorater, fonde - tiltag 

Intet nyt. 
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Ad pkt.    7 Juniorafdelingen 

Juniorafdelingen ønsker nogle nye redningsveste med beslag til trapez. 

 

Ad pkt.   8 Det årlige havnemøde 2015 - ved pt. ikke om det bliver til noget .... 

Afventer svar fra Kim ("Sejlklubbens ønskeseddel" - hvilke ønsker?)  

Havnemøde fastlagt til 6. april 2016 fra 16.30 - 17.30 i klubhuset. 

 

Ad pkt.    9 Kapsejlads - opslag på hjemmeside om startdato/skippermøde. 

Flemming står for kapsejladserne. 

 

Ad pkt.  10 Arrangementer i klubben før sommerferien?  

Datoer for grillaftener fastlægges. Medlemmer, som har skrevet sig på 

medhjælperlisten, bliver spurgt /bedt om at stå for optænding af grill og 

kagebagning 1 aften. 

 

Ad pkt.  11 Indkommen post. 

- Sejl Sikker ambassadør. 

Arne Nielsen påtager sig dette. 

 

Ad pkt.  12 Eventuelt 

Tursejlerforeningen har tilbudt at underholde i klubhuset for medlemmer. 

Dato planlægges. 

 

Ad pkt.  13   Næste møde mandag, den 11. april kl. 16.30 i klubhuset. 

 

 Referent 

 Per Munch    

 


