
Rudkøbing Sejlklub 

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 18.03.2019 kl. 19.00 
Dagsorden udarbejdet af formanden, referat i kursiv udarbejdet af Helle 

 

Tilstede: Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Formanden byder velkommen og siger tillykke,da klubben i dag har 

eksisteret i 93 år. 

 

Pkt. 01.  

Træningssejlads for voksne 
Næstformand Bent Hansen fik i 2018 et par henvendelser vedrørende 

træning i praktisk sejlads. Bestyrelsen har planlagt en klubaften for 

interesserede d. 30 april 2019 kl.19, hvor der også vil blive oplæg om at 

være tryg i egen båd. Bliver annonceret på hjemmesiden, facebook og i 

Øboen. Skal med til generalforsamlingen d. 6/4 med henblik på om der er 

medlemmer der vil lægge båd til. 

 

Pkt. 02 

Teori for juniorer 
Alle juniorer (forældrene) er telefonisk orienteret om start af teoretisk 

undervisning i sejlklubben d.18 marts 2019 ved formanden. Ingen 

juniorer kom og ingen meldte afbud. 

Efter sejlsæsonen 2019 forsøges etableret teoriundervisning for juniorer 

som vil være obligatorisk, hvis juniorerne  skal på vandet i 2020. 

 

Pkt. 03 

Juniorafdelingen efter generalforsamlingen 
Hvis ikke et klubmedlem melder sig som leder af juniorafdelingen, vil den 

praktiske sejlads blive afviklet af forældrene med formanden som 

kontaktperson. 

Optimistjollerne udfases til fordel for to-mandsjoller. 

 

Pkt. 04 

Flagmast 
Nyrenoveret. Rejses d.20/3 om eftermiddagen 

 

 

 



Pkt. 05 

Bådhus 
Finn sørger for der opklæbes streamer med tekst og logo på døren 

 

Pkt. 06 

Standerhejsnings fest 
Festudvalget arrangerer, sidste arrangement for nuværende festudvalg. 

 

Pkt. 07 

Generalforsamling 
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. 

Dagsorden sendes som nyhedsbrev d. 19/3-2019.  

Er allerede på hjemmesiden. 

 

Pkt. 08 

Udvalg 
Der skal etableres et nyt festudvalg. 

Aktuelt er der kapsejladsudvalg og udvendig vedligeholdelsesudvalg, 

samt kontaktperson til udlejning af klublokalerne. 

 

Pkt. 09 

Evt. 
a) Brev sendt til Poul Pedersen, Langeland Kommune vedrørende 

legaterne/fondsmidlerne der blev givet til indkøb af telt og inventar 

til de ansøgende foreninger. Bestyrelsen afventer svar. 

b) Grill- aftener i 2019, hvem står for dette? 

c) Indbydelse til Kapsejladsen: Langeland Rundt, skal færdiggøres af 

kapsejladsudvalget 

d) Arne har dumpet 2 kubikmeter velblandet beton ved bådskuret som 

sikring for elementernes rasen. 

e) Hvornår starter onsdags sejladserne?, der er ingen fra bestyrelsen 

der er kontaktperson til kapsejladsudvalget 

f) Der skal labels med klubbens stander til hoveddøren, Finn ordner 

dette 

g) Der samles punkter til vedtægtsændringer, så der ikke hele tiden 

skal laves nye vedtægter for klubben 

h) Formanden har søgt Langelands Kommunes indsatspulje om 

25.000kr til brugt ledsagebåd til juniorerne. 



i) Formanden oplyser at Svendborg Classic Regatta afholder møde i 

klubben torsdag d.21/3-2019 

j) Ny kapsejlads kalender for Fyn er udkommet d. 6/3-2019 

k) Der indkøbes forbindelsesstik til pc og projektor. Stort TV  købes 

ikke. 

l) Arkitektstuderende har inviteret til møde d. 3 april 2019 kl.17-19 i 

klubhuset, hvor de studerende vil orientere bestyrelsen om deres 

projekter vedrørende havnemiljøet. 

m) Belysningsoptimering i klublokalerne er tiltrængt. Finn kontakter 

el-installatør 

 

 
 

 

Referat d. 19 marts 2019 

Helle Svensson 


