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Referat fra  

BESTYRELSESMØDE 
 

 20 april 2017 

Til stede: Finn Birger, Bent Hansen, Søren Therkelsen, Mikael Jensen, Kenneth Nielsen, 

Steen Hansen, Arne Nielsen, Helle Svensson. 

Fraværende: Jeanette Bønløkke 

 

1. Generalfor- 

Samling 2017 

Forløb godt, med den positive overraskelse at Finn Birger 

Hansen, blev valgt som ny formand for 2 år 

2. Postadresser Kapsejladskontakt; Flemming Hansen 

Tursejlerudvalget; rettes til af Anne-Jette 

 Danske tursejlere; Finn kontakter tursejlerne, hvem der står 

 som kontaktperson 
Danske Tursejlere har sendt tilbud om at arrangere en 

klubaften, hvor der vil blive orienteret om, hvad foreningen 

står for i dag og hvad de kan tilbyde deres medlemmer. 

 Ikke endeligt taget stilling til dette tilbud ( fra et tidligere 

referat) 

Helle videresender indgående mail til bestyrelse og medlemmer 

 

     2a. Hjemmesiden 

     

     2b. De nye  

           vedtægter 

 

     2c. Klubhusnøgler 

Søren Therkelsen opdaterer hjemmesiden. 
 

Er underskrevet, og kan findes på hjemmesiden. 

 

Helle skal finde ud af om der findes en liste over, hvem der har 

nøgler og til hvad 

 

Sponsorater, fonde  

 

Lions Klub har afvist ansøgninen på tilskud til indkøb af 

følgebåd til juniorafdelingen 

           Juniorafdelingen Første sejlads i juniorafdelingen starter mandag d. 15 maj. 

Seks til otte optimistjoller er sejlklare 

 

Havnepersonalet udlægger 3 pontoner ved sejlklubben til at 

søsætte joller fra.  

 

Etablering af udendørs plads til jollerne kræver en 

tegning/skitse oplyser Langeland kommune. Kenneth har 

kontaktet Poul Tom med henblik på udarbejdelse af tegning. 

 

Klubben har én vogn til optimistjoller og én til piratjoller. 

Piratjollerne bliver ikke brugt af juniorerne. 
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Der mangler en hurtigsejlende følgebåd. 

 
 

  3.Aktiviteter 2017 Eventuelt  undervisning i kapsejladsreglerne ved Finn Birger 

Der bliver 4 grillaftener foran sejlklubben i sæson 2017, som 

Keld og Lene vil stå for. Datoerne er: Tirsdag d. 30 maj,  

20 juni, 29 august, og 19 september 

Hovedkapsejlads 2. september 2017, i forbindelse med Maritim 

weekend. 

Bådoptagning, kontaktpersoner: Michael Bay og Christian 

Bønløkke 

Finn kontakter Frank Varnæs, om han vil holde foredrag i 

efteråret. 

Finn kontakter OL bronzevinderen i Laserjolle i 2016 Anne 

Marie Rindom, om hun vil holde foredrag. Ligeledes kontakter 

Finn banken med henblik på sponsorat, pris 5.000 kr + 

transport. 

Standernedhaling  lørdag  4. november 2017.  

Finn kontakter festudvalget om de kan denne dag. 

Julegløgg i december står Berit, Jørgen, Søren N. og Poul Tom 

for 

 

 4.Aktiviteter i 2018 Finn kontakter Wayfarer klubben med henblik på afholdelse af 

DM i 2018 i Rudkøbing. 

 

Der tales om fællestur til Rom Regatta i Kappeln og om en tur 

Langeland rundt enten i 2017/2018 

Bent Hansen vil gerne være kontaktperson for et turudvalg. 

 

5.Standerhejsning/strygning  Der afsluttes med fællessang og et trefoldigt Hurra, 

efterfølgende er klubben vært ved en forfriskning i klubhuset.  

                                                            

6. Udlejning af klubhuset Keld Pedersen står for dette. 

I kalenderen på hjemmesiden kan ses, hvornår klublokalet er 

lejet ud og til hvem. 

 

7. Eventuelt a)  

Kassebølle Friskole har igennem flere år lejet ét af de tre 

jolleskure, men ikke anvendt det. 

Finn har kontaktet Friskolen, og der er enighed om at lejemålet 

ophører. 

 

b) 

Anne-Jette vil indsende Børneattester på lederne i 

juniorafdelingen. 

 

c) 
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Michael køber to nye terrasseborde hos XL-Byg, som gav 

klubben et bord i 2016.  

 

 

d) 

Finn indkalder en arbejdsgruppe til reparation af terassen. 

 

e) 

Finn, Kenneth og Michael vil rydde op i jolleskuret. 

 

f) 

 Klubhusets tagsten sidder ikke fast. Finn tager kontakt til 

kommunen med henblik på reparation. 

 

 

 

  

Næste bestyrelsesmøde bliver når det næste møde i Maritim Weekend er afholdt; denne dato 

kendes ikke endnu. 

Referat, Helle Svensson 21 april 2017 


