Referat fra bestyrelsesmøde Rudkøbing Sejlklub 1. maj 2018
Referatet er skrevet med kursiv
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleant til stede
Dagsorden
01. Fri snak kl. 19.00 - 19.15,
Formanden har modtaget tre ruller plasticaffaldsposer fra Miljø og
Fødevareministeriet, med information om ikke at smide affald i havet .
Poserne kan hentes i klubbens rengøringsskab.
Møde i Maritim Weekend d. 24 maj, Finn og Jeanette deltager.
02. Siden

sidst.

a) Bådisætning forløb godt, bortset fra at det ikke var muligt, for de der hjalp
til med bådisætningen ikke havde mulighed for at benytte klublokalet grundet
udlejning. Bådoptagning 6+25 oktober 2018.
Fremover vil klublokalet være tilgængeligt ved klubrelaterede aktiviteter.
b) Standerhejsning og fest forløb godt.
c) Helle kontakter Jytte vedrørende enkelte fejl i generalforsamlingsreferatet.
03. Økonomi
a) Kasseren oplyser at der aktuelt er 166 medlemmer.
b) Anne –Jette har udfærdiget et skema, der skal anvendes i forbindelse med
indkøb til arrangementer. Skema er i bestyrelsesskabet.
c) Der er betalt for arkivering af den gamle hjemmeside, men det aftales at
det er sidste gang der betales. Formanden, Arne og Anne-Jette vil finde ud af
at få arkiveret på anden måde.
04. Postkasse - nøgle - system.
Postkasse er opsat på klubhuset.
Arne tømmer postkassen, extra nøgle findes i bestyrelsesskabet.
05. Junior afdelingen.
a) Formandens møde med juniorernes forældre ikke afholdt d. 30 april2018.
Keld og Finn Birger vil skiftes til at varetage juniorafdelingen, der er ikke lavet
en plan for hvorledes.
b) Følgebådens trailer skal laves (hjulene hyler), Arne vil sørge for dette.
06. Salg af 2 piratjoller.
Stumperne til jollerne skal fremskaffes inden de kan sælges. Finn vil sørge for
dette med hjælp fra medlemmer.

07. Udlejning af klubhus - bådhus.
a) Vedrørende udlejningen af klubhuset vil Finn tale med kontaktpersonen for
udlejningen om hvilke ting der skal være tilgængelige for lejer ( elpærer,
kaffeposer ,osv.)
b) Aktuelt er bådhuset udlejet til Kassebølle Friskole samt til Søredningen.

08. Havnemøde d. 14. maj.
a) Der ønskes ikke havnebrugergrupper i Rudkøbing. Bestyrelsen mener det
er nok med det årlige havnemøde for havnens brugere.
b)Ved den fælles op-isætning af medlemmernes både, ville det være godt om
havnen reserverede kajen.
c) Hvem skal gæstesejlere og øvrige brugere af havnen kontakte udenfor
normal arbejdstid?
d) Hvor mange ledige bådpladser er der i havnen?-og hvis der er ledige, kan
vi så ikke annoncere med at det er muligt at få plads i havnen?
e) Sejlklubben har ikke aktuelt behov for overdækket areal juniorernes joller.
f) Hvordan skal det nye sorte facilitetshus fungere?
g) Har kommunen mulighed for vinteropbevaring af sejlkubbens flagstang?
h) Er havneudvalget begyndt med at sende velkomstbrev til bådejere i
havnen?

09. Sommerprogram.
Grillaftener ved sejlklubben d. 29/5, 19/6, 28/8 og 18/9

a) 10 maj, Romregatta i Flensborg
b) 8+9 juni, The Run i Svendborg
c) 16 juni, arrangeret klubtur til Ring Andersen og lystfartøjsmuseet i
Svendborg
e) 9-12 august, Classic Yacht Regatta i Svendborg
f) I slutningen af august, Peder Gast Regatta i Ærøskøbing
f) 3 november , standerstrygning
g) 5. december , gløgg i klubhuset
h) foredrag med Anne Rindom i november. Dato afhænger af, hvornår hun
kan.
i) 23 februar 2019, suppegilde i klubhuset
j) 6 april 2019, standerhejsning og generalforsamling.

10. Hoveddør bliver lev. d. 4. maj til H.&M. L
Firmaet isætter dør, og reparerer terassedøren.
Der kommer ikke nye nøgler.

11. Evt.
a) Kasseren sender velkomstbrev til nye medlemmer.
b) Helle laver opslag på hjemmesiden, om hvilke effekter klubmedlemmerne
kan låne af klubben.
c) Arne repræsenterer sejlklubben ved roklubbens 120 års jubilæum d. 5 maj
d) Ølsmagning af belgisk øl i september 2018
e) Forslag om oprettelse af sejlerskole for voksne i praktisk sejllads, Bent
laver opslag.
f) Forslag om vinterundervisning/opfriskning af den teoretiske del vedrørende
sejllads
g) Sejl Sikkert i nstruktion i –Mand over Bord- , Arne vil undersøge om det
kan blive inden sommerferien.
Der er ikke bestemt dato for næste bestyrelsesmøde.
Referat
Helle Svensson
3. maj 2018

