
Rudkøbing Sejlklub 

Bestyrelsesmøde mandag d. 6.05.2019 kl. 19.00 

Referat skrevet med kursiv 

Tilstede: Finn Birger (formand), Arne Nielsen (næstformand), Jeanette Bønløkke 

(facebookansvarlig), Steen Hansen (bestyrelsesmedlem), Helle Svensson (sekretær) 

 

Dagsorden 

Pkt. 01 

 

a) Vedrørende punkter under eventuelt fra bestyrelsesmødet  

     d.18 marts: 

          -Lån af telt, referat af Finns møde med MW. 
 Finn udleverer: Regelsæt for brug af Maritim Weekends telt udarbejdet  

d. 11 januar 2019 af?, regelsættet er ikke underskrevet. Essensen af regelsættet er 

at udelukkende foreninger der er med i samarbejdet om Maritim Weekend kan låne 

teltet til egne arrangementer. Bestyrelsen forundret over at teltet blev anvendt til 

Langelandske Ørreddage sidst i april, da sportsfiskerne os bekendt ikke længere er 

med i Maritim Weekend. 

           -Referat fra møde d. 3. april med arkitektstuderende 

Finn oplyste at det var et godt møde, hvor de studerende luftede deres store 

visioner.            

            -Pris for optimering af belysningen i klublokalerne? 
Finn vil igen undersøge mulighederne og prisen. Deadline for ny belysning i 

klublokaler og køkken er 2. november 2019 

 

b) Generalforsamlingsreferat 2019 til godkendelse af 

bestyrelsen  
Finn sender referatet af generalforsamlingen til bestyrelsen samt til dirrigenten 

til underskrift. Lægges derefter igen på hjemmesiden 

 

 

 



c) Indkommen post siden forrige bestyrelsesmøde 
-Brev fra Thomas Konradsen vedrørende relancering af Shores ved Havnens 

dag d. 25 maj i Bagenkop. Finn skriver til ham at sejlklubben ikke har mulighed 

for at deltage med juniorer. 

 

-Ansøgning til Langelands kommune vedrørende følgebåd til juniorerne. Finn 

skriver til kommunen at ansøgningen skal sættes i bero, da juniorafdelingen 

både mangler juniorer og ledere. 

 

 

Pkt. 02 

MOB tirsdag d. 14.05.2019 kl. 18.30 - sejl sikkert  

Tilmeldingerne strømmer ind 

 

Pkt. 03 

Juniorsejlads – Juniorafdelingen.  

Kan vi få den til at fungere i henhold til pkt.03 fra 

bestyrelsesreferatet fra 13 marts? Finn har telefonisk haft kontakt med 

de aktive juniores forældre for at orientere om opstartsmøde d.13 maj 2019 kl.19, 

hvor Claus Arp, Michael Jensen og Finn Birger deltager. Der er ingen faste 

instruktører. 

Følgebåden er ikke lige nu sejlklar. 

 

Pkt.04 

Voksensejlads 

Pkt 01 fra bestyrelsesreferat d. 18 marts 2019  vedr.  

træningssejlads for voksne, skal gøres færdigt. 
Der bliver afholdt informationsmøde i Rudkøbing Sejlklub d.27 maj 2019 kl.19. 

Finn laver opslag til hjemmesiden og ugeavisen Øboen, Jeanette skriver på 

Facebook. 

Inden dette informationsmøde skal bådejerne af Miss Sommerlyst, Vica og Nanuk, 

der på generalforsamlingen i april tilkendegav at de gerne ville lægge båd til, 

mødes for at afstemme forventningerne.  



Pkt. 05 

Onsdagssejladser  

Der betales ikke gebyr for at deltage i onsdagskapsejladserne. 

Onsdagssejladserne starter d. 15 maj 2019, Arne vil sørge for at kapsejladsbøjerne 

er lagt ud inden. Kapsejladsudvalget oplyser at nyt kapsejladsprogram snart vil 

være at finde på klubbens hjemmeside under onsdagssejladser. 

Der er lagt udgifts/indtægtsbilag til kapsejladsudvalget så kasseren kan følge med i 

udvalgets økonomi. 

 

Pkt. 06 

Langeland Rundt i 2 etaper  

Orientering/diskussion af kapsejladsudvalgs referat fra 24/4-

 2019 

I forbindelse med sejladsen Langeland Rundt, pinsen 2019 indkalder 

kapsejladsudvalget til møde d.15 maj kl 21 i klublokalet, for 

bestyrelsesmedlemmerne og kapsejladsudvalget. Arne og Steen vil gerne være 

behjælpelige landværts, Helle vil gerne stå for morgenmad. 

 

Pkt. 07 

Hovedkapsejlads 

Udsættes til næste møde 

Pkt. 08 

Grillaftener i 2019, hvem er tovholder for disse?  

Peter og Arne tænder op i grillen foran klubhuset følgende tirsdage: 28/5, 18/6, 

27/8, 17/9. Finn sørger for information til medlemmerne.          

Pkt. 09  

Sømandsforeningen (Mikkel Beha kr. 31.000) 

Brev fra Sømandsforeningen: Finn skriver til sømandsforeningen, at bestyrelsen 

ikke ønsker at være medarrangør til foredrag ved Mikkel Beha. 



Pkt.10 

Andre løse ender 

Finn kontakter Linda Levin for at få lavet skilt til klubhus hoveddør, samt til 

bådhuset. 

Fælles bådoptagning d. 5 og 26 oktober 2019 

Standernedhaling d. 2 november 2019 

Gløggaften d. 4 december 2019 

Suppegilde d. 29 februar 2020, suppe laves af Karan. 

Generalforsamling 18 april 2020 

Pkt. 11 

Evt. er 

skrevet under 

forrige punkt 

 
Referat  

7. maj 2019 

Helle  


