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Rudkøbing Sejlklub
Referat fra
BESTYRELSESMØDE
13 juni 2017
Til stede: Finn Birger, Bent Hansen, Søren Therkelsen, Mikael Jensen, Steen Hansen,
Arne Nielsen, Helle Svensson, Jeanette Bønløkke
Fraværende: Kenneth Nielsen
1. Landsbyklynger

2. Udlejning af klubhus

3. Grillaftener
4. Bord/bænk/stole til

Modtaget information fra Langeland kommune, vedrørende
møde om Landsbyklynger, der afholdes d. 27/6-2017 kl.19-21
på Ørstedskolen.
Klubmedlemmerne orienteres og indbydes til dette via mail.
Da Keld Pedersen ikke længere ønsker at stå for udlejningen af
klubhuset, søges et nyt medlem til at varetage denne funktion.
Der vil blive udarbejdet en instruks for denne opgave (Helle).
I 2016 har der været 7 udlejningsaftaler.
I foråret 2018 er der booket udlejninger.
Grill foran klubhuset d. 20/6, d. 29/8, d. 19/9 kl. 18.
Finn spørger Keld om han fortsat vil gøre dette.
Er indkøbt, samlet og sat op.

terassen
5. Maritim weekend i

september

Der har været afholdt møde med de implicerede foreninger og
kommunen d. 12/6-2017, referat derfra er sendt til bestyrelsen.
Næste møde vedrørende Maritim Weekend er d. 13/7 kl. 19 på
Havnekontoret, hvor der skal udarbejdes bemandingplaner.

6. Eventuelt fællesture

Der bliver fællestur til Ærøskøbing d. 26 august 2017, hvor den
tyske kapsejlads Peder Gast Regatta har sit endemål.
Fællesspisning med medbragt mad m.m.ved grillbordene kl.18.
Bent Hansen er kontaktperson for turudvalget.
7. Wayfarer DM 2018 i
Rudkøbing

Bliver en weekend sidst i august 2018.
Der skal være ca. 25 medlemmer til at afvikle arrangementet.
Styreudvalg til arrangementet er etableret.
Finn mødes med Wayfarerklubben i næste måned.
Budget ca. 70.000 kr.

8. H-båd til

juniorafdelingen

Klubben har fået tilbud om at få en H-båd.
Finn tager kontakt til giveren og takker nej til tilbuddet.

Halvtag/heltag til
joller

Finn taler med Kenneth og Michael d. 19/6 for flere
informationer.

9.
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10 .Bådhus –Kassebølle friskole

Lejemålet bliver ikke forlænget i 2018, da bådhuset ikke har
været anvendt i et par år.

11.Eventuelt:
a) Tagsten på Klubhuset løse, Finn kontakter igen kommunen
vedrørende reparation.
b) Jeanette vil udarbejde en Facebook profil til Rudkøbing
sejlkub
Dato for næste bestyrelsesmøde ikke aftalt.
Referat, Helle Svensson 14 juni 2017
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