Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 106 fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. september 2014

Til stede:
Tina Olsen
formand
Peter Hansen
næstformand
Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer)
Per Munch
best.medlem (sekretær)
Søren Therkelsen best.medlem
Mikael Jensen
best.medlem
Kenneth Nielsen juniorleder
Helle Svensson
suppleant
Sten Hansen
suppleant

Referat
Ad pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde - evt. udestående til opfølgning.
Referater blev gennemgået, drøftet og godkendt.
Undervisning (duelighedsprøve) blev drøftet.
Der vil ikke blive undervist i vinter.
Tina kommer med oplæg til regler for undervisning, betaling, annoncering mv.
Juniorafdelingen blev drøftet vedr. dette punkt, og der vil blive søgt penge til en
ny Hobi Cat.
Doreens motor bliver repareret af Ejvind Stubgaard. Vognen skal også
repareres og Doreen kan stå inde i Torben Tranbergs hal i vinter for eftersyn.
Michael tager kontakt til Eivind.
Der var også ønske om en ribbåd med 15 hk motor samt en håndholdt radio /
walkie talkie til undervisning.

Ad pkt. 2

Status kommunale tiltag Rudkøbing Havn mm.
Havnen vil indkalde til møde i denne måned, men såfremt det ikke sker, skal vi
tage initiativ til et møde med havnen og havnens brugere.

Ad pkt. 3 og 4

Evaluering Brugtbådsmarkedet 2014.
Tages op på mødet med havnen.

Ad pkt. 5

Pokal og sværd - kandidat til 2014 afgøres.
"Det knækkede sværd" tages hjem og ny plade monteres med navn udvalgt ag
Juniorafdelingen.

Ad pkt. 6

1) Planlægning af standerstrygning 1. nov. 2014
2) Planlægning af "Hjælper -spisning" 11. nov. 2014
Ad 1) Standeren tages ned kl. 14.

Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 106 fra bestyrelsesmøde afholdt den 30. september 2014

Tale ved formanden, overrækkelse af "Det knækkede sværd" samt pokal for særlig
indsats.

Derefter vil der være en øl/vand i klubhuset og kl. 18 spisning.
Peter finder en menu, hvor prisen for mad, kaffe og kage vil være 150 kr. pr.
kuvert.
Tilmelding til spisning senes 1 uge før.
Bestyrelsen dækker bordene.
Ad 2)
Hjælper-spisning 11. november kl. 18.
Helle sender indbydelse med tilmeldingsfrist den 4. november 2014 til alle, der
har hjulpet med malerarbejde, rengøring, kapsejlads m.m.
Peter finder et tilbud på mad og Per sørger for øl, vand og vin.
Ad pkt. 7

Udlejning af klubhus - status.
Klubhuset har i år været udlejet 4 gange, og der er booket 3 udlejninger mere.
Keld har meddelt, at han stopper med arbejdet omkring udlejningen, hvorfor der
skal findes en afløser for Keld.

Ad pkt. 8

Sponsorater, fonde - afdækning af klubbens behov/mål.
Michael tager kontakt til XL-Byg og Stark, og vil spørge om de evt. vil sponsorere
ny bænke til terrassen.

Ad pkt. 9

Bådoptagning - alt ok?
Bådoptagningerne den 9. og 25. oktober. Alt ok.

Ad pkt. 10

Indkøb af børste til at vaske undervandsskrog - Søren T.
Søren går videre med rensebørste-ideen og bestyrelsen har bevilget indkøb for
næste sæson. Prisniveau ca. 800 kr.

Ad pkt. 11

Indkommen post.
Ingen post.

Ad pkt. 2

Eventuelt
Intet under dette punkt.

Ad pkt. 13

Næste møde
Referent
Per Munch

Fredag, den 24. oktober 2014 kl. 19.oo i klubhuset

