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 Til stede:  
 Tina Olsen  formand  

  Peter Hansen   næstformand  

 Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer) 

 Søren Therkelsen  best.medlem  

 Mikael Jensen        best.medlem  

 Kenneth Nielsen  juniorleder 

 Helle Svensson  suppleant 

 Sten Hansen  suppleant 

  

 

Afbud: Per Munch (sygdom) 
  

Referat 

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

 Referater blev gennemgået og godkendt. Ingen bemærkninger.  

 

Ad pkt.   2 Havnedialog – status MW2013 

 møde afholdt med havn og bådlaug.  

 Endelig afgørelse: fordeling af beløb i 3 lige dele. Sejlklubben mailer opgørelse. 

 

Ad pkt.   3  Maritim Weekend 2015 

 Sejlklubben afholder hovedkapsejlads som normalt lørdag. Åbent hus 

lørdag/søndag. Salg af drikkelse, kage og mad begge dage. Optimistsejlads 

søndag. Søredning/optimistsamarbejde søndag. Præmieoverrækkelse 

hovedkapsejlads skal foregå nedenfor klubhuset. Evt. arrangement for sejlere 

fredag aften. Afhænger af øvrige arrangementer. Aftalt tages op til drøftelse på 

kommende MW2015-møde d. 9. april 2015. Sejlklubben afholder maritimt 

loppemarked med forskellige salgsmuligheder for medlemmer. Kampagne 

igangsættes juni måned. TO udarbejder oplæg.  

 

Ad pkt.   4 Årlige havnemøde marts 2015 

 Punkter til ønskeseddel fra sejlklubben fastlagt.  

 Mødet afholdes 26. marts 2015 med størst mulig deltagelse fra sejlklubbens side.  

  

Ad pkt.   5 Planlægning standerhejsning/generalforsamling/fest – lørdag d. 11. april 

 TO udarbejder indbydelse og fremsendes til AJ, som rundsender pr. mail.  

 TO indhenter tilbud på mad. Stander er indkøbt og klar.  

 Tranberg forespørges mht. ordstyrer mv. : Afbud. Jørgen Skaarup træder til. 

vedtægter er fremsendt. AJ sender opkrævning og indbydelse til 

generalforsamling mv. ud til medlemmerne samtidig. Punkt til ændring påføres 

bagsiden. Efter generalforsamling hjælper bestyrelsen med borddækning.  

 Per sørger for indkøb af div. drikkelse til både eftermiddag/aften.  

 

 



Rudkøbing Sejlklub    

Referat nr. 109 fra bestyrelsesmøde afholdt den 5. marts 2015   
 

Pkt. 6 Årsregnskab 2014 – AJ.  

 Gennemgang/godkendt.  

 

Pkt. 7 Arrangementer i klubben før sommerferie 

 Fællestur + grillarrangementer 

 Opfordring på generalforsamling med div. udvalg genoplives.  

 

Pkt. 8 Sponsorater, fonde – status? 

 Ansøgninger ude. Pt. ingen svar retur endnu.  

 Super Brugsen – ansøgning efterår 2014 givet succes. Sejlklubben er med i den 

kommende donationsstander. Forløb 3 mdr. Forventes start omkring påske.  

 mål: tilskud til juniorafdelingen/Hobiecat mv. Kenneth tager kontakt til Brugsen 

for foto og nærmere aftale om forløb. (donationsmønter og bon-dag). 

Planlægning af dette tages op på kommende bestyrelsesmøde.  

 

 Tilskud til Hobiecat skal benyttes i 2015. Kenneth indhenter tilbud på Hobiecat.  

 Bestyrelsen har godkendt udvikling af juniorafdeling med denne type båd for 

fremtidssikring og udvikling af juniorafdelingen.  

 

Pkt. 9 Optimistafdeling/klargøring mv. 

 Alt er ok, og der startes op inden længe.  

 

Pkt. 10 Kapsejlads 

 Opslag mv. følger fra kapsejladsudvalget.  

 

Pkt. 11 Indkommen post 

 Gennemgået. Intet relevant.  

 

Pkt. 12 Evt.  

 Arrangement: gratis vinsmagning. Muligt efterår 2015. Søren tager det op senere.  

 Øl-smagning efterår/vinter 2015. Genvurderes efter sommerferien.  

 ”Madaften for mænd” – foreslåes på generalforsamling, vinterprojekt.  

 

 

Næste møde endnu ikke aftalt. Forventes medio marts 2015.  

Afhænger af kommende generalforsamling, hvor bestyrelse efterfølgende skal konstitueres.  

   

  

 

 Referent 

 Tina Olsen     


