RUDKØBING SEJLKLUB
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 25 oktober 2017
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilstede.

Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 25.10.2017 kl. 19.00
Elin Hemmingsen startede på rengøring af klubhus ca. første okt. Det er måske sidste
sæson hun tager, da hun er flyttet til Svendborg.

Punkt 1. Godkendelse af ref.fra d.07.09.2017
Kommentar til referatet fra 7. september 2017 punkt 6:
Der skal foreligge en logbog over hvem der anvender bådene. Referatet ellers godkendt.

Punkt 2. Udgår

Punkt 3. Standerstrygning d. 04.11.2017: ”Det brækkede sværd” og ”den ekstra
indsats 2017” og andet.
Det knækkede sværd er ved at få indgraveret navn på årets modtager og pokalen for extrindsats er
på vej til guldsmeden til indgravering af modtagernavn.

Punkt 4. Afriggerfest d.04.11.2017
Der er 31 tilmeldte til afriggerfest 2017.

Punkt 5.Klubaften onsdag d.08.11.2017-HF-Marine
Bagenkop Bådelaug og Bådelauget i Rudkøbing er inviteret med til klubaften d.8/11-2017, hvor
HF-Marine orienterer.

Punkt 6. Juniorafdeling. Kenneth og Mikael
Kenneth stopper i juniorafdelingen d. 31 december 2017 og Mikael stopper i juniorafdelingen når
forårssæsonen er slut. Kenneth og Mikael arbejder på at finde afløsere for dem.

Finn vil gerne afholde møde med forældrene vedrørende om juniorafdelingen skal fortsætte, hvor
Michael vil deltage. En introduktionaften/orienteringsaften skal afholdes først i maj.
Der skal artikel i lokalavisen om juniorsejlads.
Der er 12-14 jolleskrog i skuret, heraf er otte sejlklare. De øvrige joller kan ikke optimeres.

Punkt 7. Maritim Weekend ved Helle og Mikael
Evalueringsmøde afholdt i Maritim Weekend d. 28 /9, hvor Finn, Mikael og Helle deltog og
fremlagde bestyrelsens synspunkter. Referat fra dette møde kan rekvireres hos undertegnede.
Klubberne der er involveret i Maritim Weekend har søgt fonde om penge til indkøb af telt til
opsætning i forbindelse med Maritim Weekend.
Der var positivt tilsagn fra tre fonde, så der nu kan indkøbes telt, borde og stole.

Punkt 8. Klubhus: Maling, terasserreparation m.v.
Det har ikke været muligt at etablere et malerhold til efterårsmalingen af klub, ej heller til
reparation af træterassen. Alternativt må klubben bruge eksterne håndværkere.

Punkt 9. Orientering fra kasseren om kassebeholdning-udgifter samt
medlemsopgørelse.
Der er 176 medlemmer i sejlklubben. Lejeindtægter på udlejning af klublokaler; 7.500 kr, og penge
på bankbøgerne.

Punkt 10. Aktiviteter i resten af 2017: onsdagd.6.12.2017
2018: Vinteraktiviteter, forårsaktiviteter og kapsejladsstævne
Den 6. december er der julehygge i klubben med gløgg.
I 2018 vil der blive foredrag med Anne Marie Rindom, til dette arrangement inviteres
Rudkøbing Bådelaug og Bådelauget i Bagenkop. Der vil blive taget 50 kr i entre.
Transport af foredragsholder Anne Marie Rindom bliver sponsoreret.
Ligeledes vil der i vinter være foredrag med Bianca 27- sejleren Frank Varsnæs , der i sin
båd har været på tur til Gibraltar nærmere dato følger.
Bestyrelsen inviterer på eftermiddagskaffe søndag d. 4. marts 2018 kl. 14, hvor

medlemmernes tanker, holdninger og visioner om Rudkøbing Sejlklub kan komme frem.
Der bliver ikke afholdt kapsejladsstævne i 2018

Punkt 11. Bådhuset.
Den 30 april 2018 udløber lejeaftalen vedrørende Kassebølle Friskoles leje af bådeskuret. Efter
denne dato deler Sejlklubben og friskolen bådeskuret.

Punkt 12. Div.:Jolleopbevaring-sommer og vinter, klubhus nøgler?, bestyrelsens
julefrokost?
Jollernes vinteropbevaring sørger Finn, Arne og Michael for. Arne kører Doryen i hal.
Vedrørende skitse til kommunen med henblik på bygning af sommeropbevaringsplads til jollerne,
vil Finn tale med Michael om det d. 27 oktober 2017.
Vedrørende klubhus nøgler, venter man på at få et tilbud på en ny hoveddør med tilhørende
nøgle/kortadgang.
Julefrokost 1.december 2017 kl.18 (Helle arrangerer).

Punkt 13 eventuelt:
Snitholdet der består af 8 mand, har ikke mulighed for udvidelse grundet pladsforholdene på
Ørstedsskolen, men der kan eventuelt oprettes et hold mere.
Snitholdet har 25 års jubilæum i 2018.
Formanden for kapsejladsudvalget kontaktes med henblik på anden dato for afholdelse af
Hovedkapsejlladsen, så det ikke bliver samme weekend som Maritim Weekend.

Punkt 14. Næste bestyrelsesmøde.
Den 10. januar 2018 kl.19

Referent Helle Svensson 29 oktober 2017

