
Rudkøbing Sejlklub 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 11 februar 2019 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 11.02.2019 v. Finn Birger 

 

Referat er skrevet med kursiv v. Helle 

Tilstede: alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

 

 

 

Pkt. 01. Anne-Jette deltager 

Økonomi m.v.: 

Indtægt i 2018; 98.000kr.der er kommet penge fra Syd Fynske 

Dampskib Selskab, der er brugt til joller til juniorafdelingen og 

Langelands indsatspulje, der er brugt til ny hoveddør. Beholdning 

1 januar 2019 292.00 kr. Årsregnskabet kan afhentes i klubben 5 

dage før generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. 

Afskrivninger:  

Joller og ledsagebåd afskrives, klubhus inventar afskrives ikke (se 

årsregnskab 2018) 

Forsikringer:  

Michael og Finn udarbejder liste over, hvad der skal forsikres og 

kasseren sørger for at få alle både i juniorafdelingen forsikret. 

 

Pkt. 02 

Torsdag d. 10.01.2019 

Kl. 18.30 DSRS:  

Finn afholdt møde med Jørgen Rosenfeldt og Ole Nielsen 

vedrørende oversvømmelse i bådhuset som DSRS har lejet, da de 

ønskede erstatning for deres våde ting.  

I henhold til lejekontrakten ydes der ikke erstatning for dette. 

Kl. 19.00 Maritim Weekend:  

Finn deltog i mødet i MW, for at uddybe tidligere skriftlig 

meddelelse om udmeldelse af MW. 

 



Pkt. 03 

Anne-Marie Rindom d. 16.01.2019: 

God aften med deltagelse af 21 personer.  

 

Pkt. 04 

Haller og klubhuse (31.01.2019):  

Finn har skrevet ansøgning til kulturudvalget i Langelands 

Kommune  med henblik på tilskud til renovering af sejlklubbens 

terrasse 

Søjler kr. 26.000:  

8 søjler i galvaniseret profiljern, samt støbning og montering 

Terrasse brædder kr. 23.000: 37 m2 

 

Pkt. 05 

2 stk. Hobie 405 kr. 6.500 + 1.500:  

Er indkøbt til juniorafdelingen, samt tilhørende trailer. Finn 

sørger for nye dæk til traileren. Arne sørger for at jollerne kom 

ind i bådskuret. 

 

Finn søger kommunens indsatspulje om 20.000kr til køb af 

ledsagebåd til juniorafdelingen. 

 

Pkt. 06 

DS Fynskredsen – Generalforsamling d.07.02.2019:  

Blev aflyst grundet for få tilmeldinger 

 

Pkt. 07 

DS Generalforsamling, Middelfart d. 23.03.2019 

Da der samme dag er splejsekursus i klubben, er der ingen fra 

bestyrelsen der deltager i denne generalforsamling. Svendborg 

Amatør Sejlklub får fuldmagt til generalforsamlingen. 

 

Pkt. 08 

Suppegilde d. 23.03.2019 kl. 18.00 

Der er 32 tilmeldte 



Pkt. 09 

Bådhus: 

Der foreligger skriftlig udlejningsaftale mellem Kassebølle 

Friskole og Dansk Sørednings Selskab. 

 

Der er lagt extra sten ud bagved bådehuset, og der vil senere blive 

støbt beton samme sted 

 

Pkt. 10 

Rudkøbing Sejlklub  lørdag d. 06.04.2019  

Standerhejsning kl. 15.00 

Standerejsningsfest kl.18.30 – Pris mv.mellem 150-175kr 

 

Pkt. 11 

Rudkøbing Sejlklubs Generalforsamling kl.15.30 

Indbydelse, på valg mv.:  

Finn udarbejder dagsorden. Formanden er på valg (ulige år).Der 

skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.  

Der skal findes en leder for juniorafdelingen. 

Udvalg:  

Følgende udvalg findes lige nu; 

a) Festudvalg, men der skal findes nye til dette udvalg, da 

standerhejsningen er den sidste fest, det nuværende udvalg 

arrangerer. 

b) Kapsejladsudvalg; formand Frits Nielsen 

c) Udvendig vedligeholdelsesudvalg; sjakbejds Poul Tom 

Hansen 

 

 

Pkt. 12 

Grill aftener – hvordan i år? 

Finn taler med Peter om han vil stå for disse i 2019 

 

 

 



Pkt. 13 

Kapsejladser: 

Langeland Rundt d. 9 – 10 juni 2019:  

Frits, Michael og Finn er begyndt på at lave indbydelse til dette, 

Frits og Michael vil lave forslaget færdigt. 

Hovedkapsejlads lørdag d. 17.08.2019: 

Onsdags sejladser som det plejer: 

Håber på flere deltagere i sæson 2019. 

 

Forespørgsel fra kapsejladsudvalget om de for eksempel kan 

betale øl med mobilepay. Det kan de ikke. 

 

Pkt. 14 

Evt. 

    a) Bent vil lave opslag om sejlerskole for voksne 

    b) Finn arrangerer 4x vinterundervisning for juniorerne 

    c) Finn vil bede Søren Nielsen om at lave plakat til  

        splejseundervisningen. 

d) Helle laver nyhedsbrev til medlemmerne vedrørende forslag 

til  generalforsamlingen. 

e) Bestyrelsen har en lille ændring til klubbens vedtægter, kan 

ses på dagsordenen til generalforsamlingen. 

 

Næste møde 11 marts 2019 kl. 19.00 
 

 

 

 

 

Referat, Helle Svensson 13022019 

 

 

 


