Rudkøbing Sejlklub
Referat fra
BESTYRELSESMØDE
tirsdag d. 8. november 2016


”Sejl Sikkert” v/Arne Nielsen
Der arrangeres klubaften i marts 2017, under ledelse af
instruktør fra ”Sejl Sikkert”, hvor det bliver muligt at afprøve
sine endnu ikke udløbne nødraketter.
Gamle nødraketter skal afleveres hos politiet.
Bådelauget i Rudkøbing og Bagenkop samt Søredningen i
Rudkøbing vil blive inviteret. Der vil være mulighed for køb af
kaffe/kage til 25 kr. Arne Nielsen udsender indbydelser.

Referat fra 23 august 2016 godkendt


Vinterens aktiviteter :
Hjælperspisning d.17/11 aflyses, da der var to tilmeldinger.
Indtil videre er spisningen for de, der har ydet en indsats for
sejlklubben klubben i løbet af året, suspenderet.
Gløgg/æbleskiver onsdag d. 7 december kl.19, Søren Stidsholt,
Jørgen Jensen, Berit Niebuhr og Poul Tom står for dette
arrangement.
Klubaften, hvor menuen er suppe/peberrodskød vil blive d. 18
eller 25 februar 2017, Peter Kristoff arrangerer.
Besøg hos Walsted januar 2017, Søren Terkelsen arrangerer.
Danske Tursejlere har sendt tilbud om at arrangere en klubaften,
hvor der vil blive orienteret om, hvad foreningen står for i dag og
hvad de kan tilbyde deres medlemmer.
Ikke endeligt taget stilling til dette tilbud.



Sponsorater, fonde :
Jævnfør referat fra 26/8-2016 har formanden udarbejdet
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opslag, som vil kunne ses på Rudkøbing Sejlklubs hjemmeside.

Juniorafdelingen:
Etablering af udendørs plads til jollerne kræver en tegning/skitse
oplyser Langeland kommune. Kenneth vil kontakte Poul Tom
med henblik på udarbejdelse af tegning.
Michael undersøger om de to Laserjolleskrog kan gøres
sejlklare, der skal bl.a foretages glasfiberreparationer.
Alternativt om der kan findes sejlklare skrog.



Kapsejlads:
Formand for kapsejlladsudvalget Flemming Hansen inviteres til
næste bestyrelsesmøde, for at orientere om udvalgets planer for
sæson 2017.



Årlige afskrivninger:
Punktet udsættes til første bestyrelsesmøde i 2017



Bestyrelsen 2017:



Formand, næstformand og kasserer stopper ved
generalforsamlingen i 2017.
Bestyrelsesmedlem og suppleant modtager genvalg.

Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at opstille til
formandsposten samt øvrige bestyrelsesposter ved
generalforsamlingen 2017, så Rudkøbing Sejlklub kan
bestå! Se vedtægter for Rudkøbing sejlklub fra april 2015
paragraf 11 vedrørende eventuel ekstraordinær
generalforsamling.

Indkommen post er løbende sendt til bestyrelsen.
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Eventuelt:
Ved Maritim Weekend 2016 blev der til hver enkelt klub et
overskud på ca. 1.800,00 kr.
Jørgen Rosenfeldt fra Søredningen vil indkalde til møder i 2017
til planlægning af Maritim Weekend 2017, hvor Michael og Helle
vil deltage.
Indstilling af Ildsjælepris inden d. 5 . december 2016 til
kommunen. Bestyrelsen har ingen indstillinger.
Næste bestyrelsesmøde 17. januar 2017 kl.19 i klubhuset.
Referat; Helle Svensson d. 10 nov.2016
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