
Rudkøbing Sejlklub    

Referat nr. 112 fra bestyrelsesmøde afholdt den 23. september 2015  
 

 

Til stede: Tina Olsen formand  

 Peter Hansen  næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Mikael Jensen best.medlem  

 Søren Therkelsen best.medlem (referent) 

 Kenneth Nielsen juniorleder 

 Helle Svensson suppleant 

  

Afbud: Per Munch  best.medlem  

 Sten Hansen suppleant 
 

Dagsorden 

 Godkendelse af referat fra sidst- evt. udestående til opfølgning 

 Maritim weekend 2015 – Evaluering 

 Efterårets aktiviteter – planlægning 

Pokal og sværd – kandidat til 2015 afgøres 

Standerstrygning + fest 

Hjælperspisning 

Gløgg/æbleskiver 

Foredrag? 

Aktiviteter rest 2015/start 2016? 

 Sponsorater, fonde – Søren, Michael, Kenneth – nyt? 

 Optimistafdeling – KN/MJ 

 Status Hobie-cat + videre forløb 

 Indkommen post 

 Evt.  
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Referat 

 

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

 

Referat godkendt.  

 

Ad pkt.   2 Maritim weekend 2015 – evaluering af arrangement. 

 

 Efter en veloverstået weekend hvor Rudkøbing Sejlklub med succes 

afholdt hovedkapsejlads om lørdagen og juniorsejlads om søndagen samt 

åben klub begge dage må vi desværre erkende at det dårlige vejr og den 

minimale markedsføring af weekenden betød at maritim weekend 

fortsatte nedturen i forhold til udstillere og besøgende på havnen.   

 

 Havnens engagement - eller mangel på samme - har igen i år medvirket til 

at antallet af udstillere på området var begrænset og at havnens 

foreninger ikke havde overblik over det fulde program eller hvad andre 

foreninger bød ind med (bestyrelsens bekymring omkring planlægning og 

den kommende afvikling af maritim weekend er beskrevet i referat 111) 

 

 Eksempelvis var det lidt overraskende at Dykkerklubben valgte at sælge 

kaffe og kage under trappen til sejlklubben når vi fra første 

planlægningsmøde havde meddelt at vi ville holde åben klub begge dage 

med salg af kaffe og kage mv. 

 

 Ligeledes var det overraskende at der ikke var ølvogn i år da sejlklubben 

netop havde valgt at forhøje øl prisen i sejlklubben for ikke at konkurrerer 

på ulige vilkår med en lejet ølvogn.  

 

 Alt i alt er den samlede oplevelse af maritim weekend desværre at havnen 

på få år har formået at omdanne et fantastisk koncept - som Rudkøbing 

havn vel og mærke var først med i DK - til et nedtonet arrangement hvor 

engagementet fra havnen, antallet af udstillere og antallet af gæster i 

2015 nåede et niveau som er stærkt bekymrende i forhold til maritim 

weekends fremtid.  

 

 Langeland kommune og Rudkøbing havn må sammen finde ud af om de 

ønsker en maritim weekend og i bekræftende fald hvad de ønsker af 

maritim weekend og når konceptet er defineret så må der afses de 

nødvendige ressourcer til planlægning, koordinering og markedsføring 

overfor udstillere og gæster så weekenden igen kan blive den succes den 

fortjener.  
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Hvis ikke at havnen i 2016 formår at afse de nødvendige ressourcer og 

udvise det engagement arrangementet fortjener, så er det tvivlsomt om 

Rudkøbing Sejlklub byder aktivt ind med aktiviteter i 2016. Sejlklubben 

kan ikke forsvare at bruge vores medlemmers tid på at holde åben klub og 

afvikle sejladser mv. hvis vi ikke oplever at havnen også ønsker at maritim 

weekend bliver en succes. 

 

 Bestyrelsen er enige om at vi er nødt til at informere kommunen om vores 

holdning til havnens engagement hvorfor der udarbejdes og fremsendes 

brev til kommunen med ovenstående budskab. 

 

Ad pkt.   3 Efterårets aktiviteter. 

 

 Bådoptagning 2015 Er planlagt den 8. oktober og den 24. oktober.  

 

 Standerstrygning og standerstrygningsfest lørdag den 07/11 kl. 15.00 & 

kl. 18.00 

 Vindere af årets pokal og juniorafdelingens sværd blev fundet, disse 

offentligøres som altid under standerstrygningen.  

 

 Der har indtil nu været en uskreven regel om at pokalen (der gives for en 

ekstra ordinær indsats i årets løb) ikke kunne uddeles til den samme 

person to gange. En enig bestyrelse har afgjort at dette princip kan 

fraviges så der til alle tider kan vælges et medlem uanset at denne måske 

for år tilbage tidligere har modtaget pokalen. 

 

 Hjælperspisning afholdes den 17/11 kl. 18.00 for alle medlemmer der i 

årets løb på den ene eller anden måde har udført et stykke frivilligt 

arbejde til gavn for klubben  

 

 Gløgg og Æbleskiver afholdes den 9/12 kl. 19.00 

 

 Hold øje med klubbens hjemmeside for yderligere oplysninger og 

tilmelding. 
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Ad pkt.  4 Sponsorater. 

  

 Sejlklubben har ikke pt. Fondsansøgninger ude.  

 

 Det blev besluttet at søge midler fra Langelands kommune indsatspulje 

der er målrettet aktivitetsfremmende tiltag. 

 

Ad pkt.  5 Juniorudvalget. 

 

 Den laserjolle som klubben blev tilbudt (se referat nr. 111) er indkøbt og 

indviet af juniorsejlerne med stor succes. 

 

 Juniorafdelingen sejler til og med til uge 41 hvor der takkes af for 

sæsonen. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag, den 11. december kl. 18.00 i klubhuset. 

 

 

Referent 

Søren Therkelsen     


