Rudkøbing Sejlklub
Referat fra
BESTYRELSESMØDE
tirsdag d. 17 januar 2017


Der arrangeres klubaften 22.marts 2017, under ledelse af
instruktør fra ”Sejl Sikkert”, hvor det bliver muligt at afprøve
sine endnu ikke udløbne nødraketter ( svar fra Beredskab Fyn
vedr. tilladelse til affyring af nødraketter er endnu ikke kommet).
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 8 november 2016 godkendt

Klubaften, hvor menuen er suppe/peberrodskød d. 18 februar
2017, Peter Kristoff arrangerer. Tina laver invitationer.
Besøg hos Walsted 26 januar 2017.
Tilmelding til Søren Terkelsen inden 20 januar.
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.
Bådelauget har arrangeret undervisning i Rudkøbing Borgerhus,
med henblik på erhvervelse af Kanalbevis, og tilbyder
medlemmer af Rudkøbing Sejlklub med duelighedsbevis, til at
deltage.
Undervisningen starter d.23. januar kl.19 i Borgerhuset og vil
finde sted over de fire efterfølgende mandage.
Tilmelding til sejlershoppen.dk, pris oplyst derfra er 420 kr.
Der arrangeres klubaften med undervisning i kapsejladsreglerne.
Søren laver opslag om dette, Helle finder underviser.



Sponsorater, fonde :
Jævnfør referat fra 26/8-2016 har formanden udarbejdet
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opslag, som vil kunne ses på Rudkøbing Sejlklubs hjemmeside.
Der har ikke været henvendelser fra medlemmerne på dette
opslag.
Bestyrelsen har søgt fondsmidler og sponsorater blandt andet til
udskiftning af dørene i det røde skur. Poul Tom indhenter pris.

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 kapsejladsudvalget Flemming Hansen, der deltog i
starten af bestyrelsesmødet oplyser at udvalget aktuelt består
af ham og Ulrik Bastholm, Søren Therkelsen er bestyrelsens
kontaktperson til udvalget. I sæsonen 2016 har der været
mellem 6-8 deltagende både til onsdagskapsejladserne.
For at få flere til at deltage i onsdagssejladserne overvejer
udvalget en anden startprocedure.
Onsdagssejladserne er for aktive medlemmer af Rudkøbing
sejlklub, forstået på den måde, at blot skipper skal være aktivt
medlem. Efter sejladserne samles til skippere og besætning til
hygge i klubhuset.
Den 3. maj 2017 kl.19 afholdes skippermøde i klublokalet
vedrørende onsdagssejladserne i Rudkøbing Sejlklub, det er ikke
nødvendigt med tilmelding.
Flemming laver opslag til hjemmesiden.



Årlige afskrivninger:
Hobiecat nedskrives.
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Bestyrelsen 2017:
Formand, næstformand og kasserer stopper ved
generalforsamlingen i 2017.
Ved forrige generalforsamling 2016, blev kun 1 suppleant valgt,
derfor skal der ved generalforsamlingen 1. april 2017 også
vælges én suppleant.
3 bestyrelsesmedlemmer og suppleanten modtager genvalg.

Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at opstille til
bestyrelsesvalget ved generalforsamlingen 2017, så
Rudkøbing Sejlklub kan bestå!
Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen bedes
kontakte formand Tina inden 1. marts 2017.
Indkommen post er løbende sendt til bestyrelsen.

Eventuelt:
Første møde vedrørende planlægning af Maritim Weekend
2017, er afholdt hvor Michael deltog. Michael, er der noget der
skal stå i dette referat vedrørende dette?
Fælles bådisætning d. 8 og 18 april 2017. Tilmelding til Keld
Pedersen. Tina laver opslag til havn og klub.

Næste bestyrelsesmøde 7. marts 2017 kl.16.30 i klubhuset.
Referat; Helle Svensson d. 19. januar 2017
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