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Rudkøbing, d. 17. marts 2021

Snit en

Kære klubmedlemmer

MODEL af din båd
Standerhejsning i Rudkøbing Sejlklub
lørdag d. 10. april 2021 kl. 14.30
Herefter

Indkaldes til ordinær generalforsamling kl.15.00 i klubhuset skudehavnen 67,
5900 Rudkøbing
Generalforsamling, dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Foto: FBH

5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
Valg af formand – Finn Birger Hansen, på valg
Kære medlem af Rudkøbing Sejlklub!

Bestyrelsesmedlem Jens Koch, modtager genvalg

Har du tid, lyst og fingerfærdigheder til under hyggelige former at fremstille en flot halvmodel af din båd,
så er her et godt tilbud.
Bestyrelsesmedlem Jeanette Bønlykke, modtager ikke genvalg
Bygning af halvmodeller har i mange år været en populær vinter-syssel i sejlklubbens regi. Nu åbnes der
mulighed for, at flere kan komme med. Hvis behovet er der, opretter sejlklubben endnu et ”snittehold”.
Bestyrelsesmedlem
modtager
genvalg
Hvis
halvmodelbygning erSteen
nogetHansen,
for dig, så
kom og hør
mere til informationsmøde i Rudkøbing Sejlklubs hus:
ONSDAG DEN 10. OKTOBER 2018 KL. 19.00-21.00

ValgU af
bestyrelses suppleant
Hvad er en linjetegning af en båd? Nogle eksempler på tegninger, proces og færdige halvmodeller.
U Hvilken båd vil du lave en halvmodel af? Kan der skaffes en linietegning eller andre tegninger?

ValgU af
revisor og revisor suppleant
Hvordan gør man? Værktøj, materialer og andet praktisk. Selvfølgelig også tid til dine spørgsmål.
7.Byggeaftener
Eventuelt bliver efter efterårsferien - altså fra uge 43 - i sløjdlokalet på Ørstedsskolen i Rudkøbing.

Med Sejler hilsen
Bestyrelsen
Sejlerhilsen fra bestyrelsen
i Rudkøbing Sejlklub

Husk - aktuel klub-info her: rudkobingsejlklub.dk

SSN_09_18

Modelsnitterne mødes onsdage fra kl. 19.00 - 21.00. Der kan være max. otte personer på det nye snittehold.
Princip: Først til mølle. Venligst tilmelding til info-aften til finn@birgerhansen.dk.

