Rudkøbing Sejlklub
Referat fra bestyrelsesmøde 26 juni 2018
Tilstede: alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
RU bestyrelses møde d. 26.06.2018 kl. 19.00
Referat er skrevet med kursiv
Dagsorden:
Pkt. 01
Juniorafdeling - kort orientering:
Michael oplyser at 8 optimister var på vandet d. 25/6-2018, men at juniorerne
gav udtryk for de gerne ville sejle i nogle større joller.
Klubbens 2 piratjoller er solgt til Marstal Sejlklub for 8.000 kr.
De to laserjoller der kommer fra Sydlangeland Maritime Efterskole kræver, hvis
de skal kunne sejle, større reparationer på skroget.
Arne vil tage kontakt til en eventuel laserjollesælger i Bagenkop.
Michael fortsætter indtil videre som leder af juniorafdelingen.
Da instruktørsituation i juniorafdelingen er på lavt blus, er der ikke annonceret
for at få flere juniormedlemmer.
Pkt. 02
Onsdagssejladser - kort orientering:
Der er ikke så mange deltagende både i onsdagssejladserne.
Michael refererer til bestyrelsen.
Hovedkapsejlads lørdag d. 8. september 2018.
Pkt. 03
Klubhus - ny hoveddør - nøgler m.v.:
Arne sørger for indkøb af nye nøgler m.m. til den nye hoveddør.
Ved aflevering af ens nuværende nøgle, udleveres en ny nøgle.
Har man ingen nøgle, skal der betales 100 kr.
Arne står for nøgleudlevering.
Pkt 04
Samarbejde: Marstal jun. afdeling - Svendborg Sund Sejlklub
og Troense Bådelaug.
Der har været forespørgsel fra Marstal juniorafdeling om samarbejde
vedrørende fællestur for juniorerne. Da vores juniorafdeling ikke har mere end
en instruktør, er der ikke mulighed for dette.

Svendborg Sund Sejlklub vil arrangere forskellige undervisningsseancer i
vinterhalvåret, hvor Rudkøbing sejlklubs medlemmer har mulighed for at
deltage. Nærmere opslag følger.
Eventuelt samarbejde med Troense Bådelaug om distancesejlads i 2019
Pkt. 05
Sejlsikkert:
Arne, der er ambassadør for Sejl Sikkert, har modtaget forskellige klistermærker
fra Tryg-fonden, disse kan afhentes i klublokalet.
Arne håber at der efter sommerferien 2018 , kan blive arrangeret Mand Over
Bord øvelse af instruktør fra Sejl-Sikkert.
Pkt 06
Flex 18
Der har været forespørgsel om lån af klublokalerne d.31/8 til d.2/9 fra Flex-18
klubben (Flex-18 er en jolletype) i forbindelse med deres sommerarrangement.
Klubben kan låne lokalerne, Finn orienterer dem om, at der eventuelt vil komme
folk i klublokalet.
Arne er kontaktperson i forbindelse med deres lån af klublokalerne.
Pkt. 07
Face book:
Jeanette er administrator.
Medlemmerne opfordres til at anvende Klubbens Facebook side.
Har man problemer med at lægge opslag på siden; billeder m.m., kan Jeanette
kontaktes.
Extra punkter, der ikke var kommet på dagsordenen:
a) Der er mulighed for etablering af endnu et Snithold, da der er booket
lokale på Ørstedskolen. Der vil være Snit om onsdagen. Finn laver opslag.
b) Nye skilte skal laves til bådehus og Sejlklub og postkasse. CA-reklame
skal lave det.
c) Rudkøbing Havn, der har installeret TV i sejlklubben og sørger for TVabonnement, oplyser til Finn, at der skal ny teleudbyder, og at der skal
opsættes parabol på Sejlklubben.
Bestyrelsen vil gerne have en skriftlig begrundelse for dette, og Finn skal
kontakte Rudkøbing Havn for at få denne.
Bestyrelsen undrer sig over, hvorfor TV ikke kan kobles på Havnens
internet.

Pkt. 08
Evt.
a) Maritim Weekend holder møde 28/6-2018, Helle kan ikke deltage, så
Jeanette deltager som ene repræsentant fra Rudkøbing Sejlklub.
Torsdag d. 30/8 om eftermiddagen skal teltet opsættes og stole og
borde pakkes ud, bestyrelsen håber af Rudkøbing Sejlklubs
medlemmer vil hjælpe med dette
b) Finn kontakter Søren Therkelsen, vedrørende fondsansøgninger.
Klubben vil meget gerne have en hurtig ledsagebåd i juniorafdelingen
c) Indkommen post, samt postkasse ved klubhuset. Der har været 1 brev
i klubbens postkasse og formanden har modtaget to klubblade. Kan ses
i sejlklubben.
d) Der foreslås at der i 2019 afholdes kapsejlads Langeland Rundt, med
overnatning i Spodsbjerg.
e) Oplysninger på klubbens gamle hjemmeside anvendes af nogle, hvorfor
denne fjernes, så der kun er mulighed for at bruge de opdaterede
informationer. Klubbens hjemmeside er blevet ualmindelig langsom,
Finn kontakter Søren Therkelsen, der bestyrer hjemmesiden.
f) I referatet fra brugermødet med Rudkøbing Havn d.14 maj 2018, er der
ikke taget stilling til/givet svar, på de spørgsmål, som sejlklubben
stillede.
g) Klubbens flagmast skal til vinteropbevaring hos Frits Nielsen.

Næste bestyrelsesmøde torsdag 16 august kl. 19.00 i klubhuset.
Referat 27 juni 2018
Helle Svensson

