Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 103 fra bestyrelsesmøde afholdt den 14. april 2014

Til stede:

Tina Olsen
formand
Peter Hansen
næstformand
Per Munch
best.medlem (sekretær)
Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer)
Søren Therkelsen best.medlem
Mikael Jensen
best.medlem
Helle Svensson
suppleant
Sten Hansen
suppleant
Keld Pedersen
tidl. formand

Fraværende:

Kenneth Nielsen

juniorleder

Referat
Ad pkt. 1

Konstituering:
Nyvalgte:
Tina Olsen
formand
Sten Hansen
suppleant
Resten fra den gamle bestyrelse fortsætter.
Besætning af udvalg / arbejdsopgaver:
Tina Olsen:
formand + turudvalg
Peter Hansen:
næstformand + ud- og indvendig vedligehold
+ hjælp ved indkøb til fester
Anne-Jette Nielsen: kasserer
Per Munch:
sekretær + ud- og indvendig vedligehold
+ hjæp ved indkøb til fester
Søren Therkelsen: kapsejladsudvalg + hjemmeside + søgning af fonde m.m.
Michael Jensen:
hjælp ved kapsejladser + juniorafdeling
Kenneth Nielsen:
leder af juniorafdelingen
Helle Svensson:
hjælp ved kapsejladser og til fester
Sten Hansen:
festudvalg
Keld Pedersen:
udlejning af klubhus +praktisk omkring gløggaften

Andre punkter:

Udlejningskalenderen:
2014
26. april
privat fest
24. maj
privat fest
27. maj
grillaften
24. juni
grillaften
26. august
grillaften
5. september
Thurø sejlklub
16. september
grillaften
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6. og 7. september
1. november
5. december
10. december
2015
14. Januar
14. februar
11. april

hovedkapsejlads og brugtbådsmarked
afriggerfest
bestyrelsesmøde
gløggaften
aften til aktiviteter
suppegilde
standerhejsning

Keld Pedersen udarbejder ændrede udlejningsregler til forelæggelse i bestyrelsen
Keld Pedersen kom med forslag til ændring af indretning af køkken og gang samt
forslag om montering af automatsikringer, ny fryser m.m.
Keld går videre med dette.
Søren skriver til kommunen ang. gratis pladser i de andre af kommunen ejede
langelandske havne i hele sejlerperioden.
Michael bad om accept fra bestyrelsen om at gå videre med at finde en Hobie
Cat til juniorafdelingen, hvilket han fik bestyrelsens opbakning til.
Michael undersøger prisniveau.
NB! Husk at hvid piratjolle skal gøres tæt i sværdkiste.
Ad pkt. 7

Næste møde.
10. juni 2014 kl. 19.oo i klubben.
Referent
Per Munch

