
 

Referat  
Rudkøbing Sejlklub bestyrelses møde 15 marts 2018 

Referat er skrevet med kursiv ud for hver punkt. 
 
Tilstede: Finn, Michael, Søren, Steen, Helle, Arne 
Afbud: Bent Hansen 
 
Dagsorden: 
Pkt. 01. Velkomst brev til nye medlemmer - standard brev. 

             Finn udarbejder brev. 
 
 

Pkt. 02. Kurs og fart - søndag d. 04.03.2018 
 

-Forslag om sejlerskole for voksne; bestyrelsen er modtagelig for ideer og vil gerne 

opfordre medlemmerne til at komme med konkrete forslag. 

- Forslag om langturs/eskadresejllads. 

-Er der interesse for fællesture?, der ønskes ikke planlagte fællesture, men mail kan 

sendes til Helle Svensson, med oplysning om hvor man sejler hen og gerne vil se 

nogle andre klubmedlemmer. Helle sender mailen til klubbens medlemmer. 

Medlemmerne opfordres til at anvende klubbens facebook side, da det er en hurtigere 

informationskanal. 

- Forslag om aktivitetsweekend i sejlklubben, med for eksempel instruktion i mand 

over bord manøvre, med efterfølgende fællesspisning. Arne laver opslag når han har 

en eksakt dato. Samme weekend vil der være mulighed for instruktion i praktisk 

sejllads til nye sejlere i medlemmernes både. 

-Er der interesse for at arrangere  kapsejladsstævner for mindre både?; otte 

klubmedlemmer vil gerne hjælpe med dette. 

- Åbent hus i sejlklubben i forbindelse med Maritim Weekend, hvem vil stå for dette? 

Julearrangement: hvem står for dette? 

Vedligehold/reparation af joller og følgebåd: ingen står for dette. 

Vedligehold  af  klubben udvendigt og jolleskure: Poul Tom er sjakbejs. 

Per vil gerne sørge for materialer til vedligehold af klubhuset. 

Reparationer  af  klubhus indvendigt samt inventar:  Ingen står for dette. 



 Reparationer af  jolleskur  og grej: ingen står for dette. 

Rengøring  af  klublokaler, gardinvask m.m:  Ingen fast til dette, må gøres  efter 

arrangementer og udlejninger. 

Udlejning af  klublokaler: Lars Helbo 

Festudvalg: Lulu, Jørgen Skårup, Christian og Else. 

Maritim Weekend: Jeanette og Helle  deltager i møderne vedrørende Maritim 

Weekend (MW). Vedrørende hjælp til arrangementet har tre medlemmer meldt sig. 

Båd op/isætning: Christian , Michael Bay 

Hjemmeside: Søren Therkelsen står for denne. 

 

Pkt. 03. Lørdag d. 14.04.2018 

kl. 15.00 Standerhejsning 

kl. 15.30 Generalforsamling; bestyrelsen foreslår ændring på valgperioden for 

bestyrelsesmedlemmer fra 2019, for at få balance i bestyrelsesudskiftningen. 
kl. 18.30 Standerhejsnings fest (Lulu og Jørgen) 
 
 

Pkt. 04.Tilskud  

fra Langelands Kommune - Ny hoveddør; 14.000 kr modtaget. Finn bestiller dør. 

fra Fynske Bank "Vindermentalitet"  (november); 7.000 kr modtaget til foredrag 

om vindermentalitet. 
 
 

Pkt. 05 Udflugt 
Til Ring Andersen og DMfL d. 16.06.2018 start kl. 10.30 

Rudkøbing Sejlklub betaler rundvisning begge steder, kr. 600. 
Tilmelding senest ?  Æggekage på "Svendborg Sund" 

Finn laver opslag med tilmelding. 
 
 
 

Pkt. 06 Fælles ture Forslag:  
the Run, Svendborg d. 8 - 9. juni 
Peter Gast Regatta, Ærøskøbing d. 25. aug.; klubarrangeret  tur. 
Andet ?; Romregatta i Flensborg d. 10-13/5 2018 

Medlemmerne opfordres til at bruge klubbens facebook, i forbindelse med fællesture.  

 
 
Pkt. 07 Grill aftener Lene og Keld 
29. maj, 19 juni, 28. aug. og 18. sept. alle dage kl. 18.00 



Pkt. 08 Kapsejladser 
 
Onsdags sejladser,Hovedkapsejlads;  

Kapsejllads:  

Onsdagssejlladserne  har været præget af få deltagende både, der skulle gerne 

komme flere. Udvalget holder møde i maj. Der mangler aktuelt en formand for 

kapsejlladsudvalget. Da Søren stopper i bestyrelsen til april, mangler der en 

repræsentant for kapsejlladsudvalget i bestyrelsen, hvilket der hidtil har været.  

Der ønskes hyggeligt samvær over en kop kaffe i klublokalet efter sejlladserne. 

 Der ønskes teori om kapsejllads. Hidtil har kapsejlladsudvalget takket nej til 

regelkursusaften. Hovedkapsejllads: Der er ingen dato fastsat for 

Hovedkapsejlladsen 2018. Kapsejlerne holder møde i maj 2018, og først derefter 

fastsættes dato.  

Der har tidligere været arrangeret Hovedkapsejllads med Troense Sejlklub, måske 

skulle det genoptages. 

Hovedkapsejlladsen skal ikke være samme dag som Maritim Weekend, da deltagerne 

ønsker at have hyggeligt samvær efter endt sejllads. 

 
 
 
Pkt. 09 Optimister - junior. 

 Juniorafdeling:   

Aktuelt er der ingen formand for juniorafdelingen, da Kenneth stoppede ved årsskiftet 

2017/2018. Michael stopper til sommersæsonen 2018. 

Finn indkalder til møde med forældrene d. 30.april , for at høre om forventninger til 

juniorafdelingen samt om der kunne være interesserede forældre , der vil stå for 

juniorernes sejllads og grej, være på vandet i følgebåd, samt om muligt finde en 

formand  for juniorafdelingen. 

Hvis ikke der kan findes en formand for juniorerne, vil flere medlemmer skiftevis 

gerne varetage instruktionen når børnene er på vandet. Der skal hvis dette blive 

løsningen udarbejdes en plan for hvornår de enkelte medlemmer skal varetage 

opgaven 



Der er 7-12 juniorsejlere, der skal have instruktion. Det forudsættes at forældrene til 

jollesejlerne hjælper til med rigning og i/udsætning af jollerne. Kan vi ikke finde 

medlemmer til at varetage juniorafdelingen, sættes afdelingen i bero medio juni 

2018. 

Forslag om at invitere juniorafdelingens forældre med ud at sejle i medlemmernes 

både, samt lave en sejltur for forældre og optimister for at de kan få interesse for 

sejllads. 

 
 
Pkt. 10 vinter - 18/19 
Frank Varsnæs, Bianca 27; er udsat , da Frank har fået hyre. 
Langturssejlerne?; eventuelt foredrag i vintersæsonen. 
 
 
 
Pkt.11 EVT. 
-Postkasse er bestilt  til opsætning ved klubhuset. 

 

-I forbindelse med generalforsamlingen i Dansk Sejlunion d. 17 marts  

2018, har formanden og bestyrelsen givet fuldmagt til Svendborg Amatør Sejlkub, da 

ingen bestyrelsesmedlemmer fra klubben kan deltage. 

 

-Finn søger Langelands Kommune om flere timer på Ørstedsskolen, så et ”snithold” 

mere kan etableres. Finn oplyser at der vil være praktisk hjælp fra det gamle 

”snithold”, så nybegyndere også kan deltage. 

 

-Manglende  kontingentindbetaling  fra 12 seniormedlemmer og 11 

familiemedlemskaber. Kasseren sender rykker med betalingsfrist på 14 dage. 

Overholdes betalingsfristen ikke er medlemskabet annulleret. 

 

-Klubbes flagmast  skal tages ned efter standerstrygningen i 2018 og  opbevares 

indendørs, hvor den lakeres. Finn undersøger hvor den kan opbevares. 

 

-Ved det årlige møde med Rudkøbing Havn, foreslår bestyrelsen at der udleveres et 

velkomstbrev til nye havnepladslejere. 

 
 
Pkt. 12 
næste møde; ikke fastsat. 
 
Referat 16032018,  

Helle Svensson 



 


