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Referat fra ordinær generalforsamling i Rudkøbing Sejlklub 

afholdt lørdag, den 14. april 2018 i klubbens lokaler kl. 15.30 med følgende dagsorden: 

  
Pkt. 1 Valg af dirigent. 

Pkt. 2  Bestyrelsens beretning til debat og godkendelse. 

Pkt. 3  Revideret årsregnskab til debat og godkendelse. 

Pkt. 4  Fastsættelse af kontingent.  

Pkt. 5 Indkomne forslag  

Pkt. 6  Valg til bestyrelsen.  

 Bestyrelsen før generalforsamlingen d.d.:    

 Finn Birger Hansen  valgt som formand for 2 år 

 Michael Jensen  genvalgt til bestyrelsen for 2 år  

  Jeanette Bønnelykke   valgt til bestyrelsen for 2 år 

 Bent Hansen  valgt til bestyrelsen for 2 år  

 Steen Hansen  genvalg som suppleant for 2 år  

 Arne Nielsen  valgt som suppleant 1 år  

 Ejvind Stubgaard   genvalgt som revisor for 2 år 

På valg er: 

 Helle Svensson (sekretær) modtager genvalg 

 Søren Therkelsen (best.medl.) modtager ikke genvalg 

 Arne Nielsen (best.suppl.) modtager genvalg  

 Vakant (best.suppl.)  

  Jytte Munch (revisor) modtager genvalg 

Kenneth Nielsen  juniorleder ønsker ikke at fortsætte. 

(Juniorlederen vælges af generalforsamlingen) 

  

Pkt. 7 Eventuelt 

 * * * * * * 

 

Ad pkt. 1 Valg af dirigent 
 Bestyrelsen foreslog Torben Tranberg som ordstyrer. 

Et forslag, som generalforsamlingen kunne tilslutte sig. 

 

 Torben Tranberg takkede for valget som dirigent, og gav ordet videre til formand Finn Birger 

Hansen for forelæggelse af beretning for året, der er gået. 

 

Ad pkt. 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.  
Formanden takkede for fremmødet og håbede på en god og konstruktiv generalforsamling. 

 

Formandens beretning er her indsat ordret: 

 

"Et år er gået - og det går helt af sig selv - man behøver ikke at gøre noget som helst! 

Men her i sejlklubben er der sket rigtig meget. 

 

Sommerens aktiviteter 

Der har været mange aktiviteter i løbet af sommeren 2017. 

Juniorer og optimistjollesejlere har på trods af vejret sejlet næsten hver mandag. 

Ja, sejlet - men så sandelig også badet. Dejligt at se al den aktivitet. 

Der har været planlagt 12 onsdagssejladser, hvoraf 4 blev aflyst pga. vejret. 

10 både har været tilmeldt. 

 

Ved hovedkapsejladsen i starten af september, var der ingen af de 8 tilmeldte både (1 

udenøs), der fuldførte - det var totalt vindstille.  

 

Bestyrelsen har planer om at kontakte Troense Bådelaug for at høre, om de evt. er 

interesserede i at arrangere en distance sejlads fra Troense til Rudkøbing, og så måske 

sejle en hovedkapsejlads om søndagen som i gamle dage. 

 

Grillaftener har været afholdt 4 gange med 20 - 25 medlemmer hver gang. 

Mange tak til Lene og Keld for de hyggelige aftener. 

 

Der har været afholdt en fællestur til ”Peter Gast Regatta” i Ærøskøbing. 10 både og 25 

medlemmer deltog. 
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Maritim weekend gav et overskud på 3 - 4.000 kr. til de fire foreninger, der er med til at 

arrangere denne weekend. Derudover blev der søgt sponsorater, som gav 120.000 kr. til 

indkøb af telt, borde, stole og belysning - alt er indkøbt. 

(Kajakklubben, Redningsstationen, Bådelauget, Rudkøbing Havn og Rudkøbing Sejlklub - 

Rudkøbing Havn er ikke med til at dele overskuddet.) 

 

Standerstrygning blev afholdt d. 04.11. 2017 med afriggerfest om aftenen. 

Festudvalget bestod af Lulu, Else, Jørgen og Christian. 

Det var nogle meget vanskelige opgaver, festudvalget havde brygget sammen, som de over 

40 deltagere løste på flotteste vis - tak til festudvalget. 

 

Onsdag d. 8.11.2017 kom Hans Fokdal, H. F. Marine og fortalte om vedligeholdelse og 

reparation af både. Bagenkop Bådelaug og Rudkøbing - Strynø Bådelaug var inviteret 

med. Også her deltog 40 personer. 

 

Onsdag d. 15.11.2017 deltog jeg i et møde indkaldt af SHORES Langeland og 

Naturturisme I/S: Læskure på stranden, Landsby klynger, samarbejde, grej bank, frivilligt 

arbejde, saunaer og søkortarkiv. 

Jeg mener ikke sejlklubben for nuværende skal være medlem. 

 

Fredag-lørdag d. 17 - 18.11.2017 var vores næstformand Bent Hansen på kursus ved Vejle 

arrangeret af  DS med titlen “Synlig Sejlklub”. 

 

Onsdag d. 6.12.2017 var der dækket op med æbleskiver og gløgg. Søren S. Nielsen holdt et 

foredrag med titlen “Julelys og Nordlys” med billeder og film fra sin tur langs Norges 

vestkyst, omkring Nordkap og tilbage igen med Hurtigruten.   

Tak til Berit, Jørgen, Helle, Poul Tom og Søren S. Nielsen for en god aften. 

 

Torsdag d. 25. 01. 2018 havde vi besøg af de Fynske folkebådssejlere, 50 deltagere. De 

havde en snak om kapsejlads og tursejlads i folkebåde, som Frits Nielsen stod for. 

 

Snitteholdet havde 25 års jubilæum d. 26.01.2018. 

Vi har søgt om en ekstra aften på Ørstedsskolen, og vi har fået mundtlig besked men vi 

venter på det skriftligt - det bliver på onsdage. 

 

Torsdag d. 1. 02. 2018 havde DS Fynskredsen generalforsamling i Fjellebroen Sejlklub. 

Der er ikke den store aktivitet i Fynskredsen, men vi betaler heller ikke kontingent! 

 

Så har vi haft 2 aflysninger her i vinter. 

Januar måned 2018 - Frank Varsnæs skulle komme for at fortæller om sig tur i sin Bianca 

27 fra Danmark over Nordsøen, gennem den Engelske kanal, om Normandiet og Bretagne 

over Biscayen langs Portugal til Gibraltar, hvor båden nu ligger.  Frank Varsnæs blev 

færdig på Marstal Navigationsskole og fik en hyre og måtte derfor aflyse arrangementet i 

Rudkøbing Sejlklub. 

 

Onsdag d. 28.02 2018 skulle Anne-Marie Rindom, 26-årig Laser Radial, komme og 

fortæller om sit liv som topsejler på verdensplan, OL-bronze, VM, EM vundet World 

Cuppen i Japan 2017 og sidst det meget prestigefyldte stævne på Mallorca i april i år, hvor 

Anne-Marie var helt sikker på at vinde stævnet, da der manglede 2 sejladser. 

Men hendes træner bestemte, at hun skulle udenlands og sejle med landsholdet i feb. og 

marts, så hun måtte aflyse vores arrangement. 

Men vi prøver igen - evt. i nov.   

Arrangementet bliver sponseret af Fynske Bank med 7.000 kr. 

 

Søndag d. 4.03.2018 kl. 14.00, havde vi fællesmøde om sejlklubben under titlen “KURS og 

FART”. 

30 medlemmer var mødt op og nød kaffen og snakken gik livligt. Det var en god 

eftermiddag, men der kom ikke ret meget konkret ud af det. 

Hvor er de unge? Og hvor er de nye unge? 

Thurø 33 klubben lånte klubhuset d. 10.03.2018 med fuldt hus. De var meget begejstrede 

for vores klubhus, og jeg skulle hilse og sige tak for lån. 

 

Rudkøbing Sejlklub har fået/får 14.000 kr. af Langeland Kommune til en ny hoveddør, 

som er bestilt. 

 

Rudkøbing Sejlklub er på kommet Facebook, og det står Jeanette for. 
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Rudkøbing Sejlklub forhandler med Marstal Sejlklub/ Lars Jepsen om salg af klubbens 2 

piratjoller. Bådene skal samles og rigges til. Marstal har i forvejen 3 joller og kunne godt 

bruge 2 mere. 

 

Sommerens aktiviteter. 

Turudvalget er ved at planlægge 3 fællesture: 

1. Romregatta i Flensborg d. 10 - 13. maj 

2. The Run i Svendborg d. 8 - 9 juni 

3. Peter Gast Regatta i Ærøskøbing d. 25 - 26. august 

 

En anden udflugter er planlagt, nemlig 

lørdag d. 16.06.2018 i Svendborg med start kl. 10.30 hos Ring Andersen og derefter 

besøger vi Danmarks Museum for Lystsejlads, begge steder er der rundvisning. Derefter 

spises der æggekage på “Svendborg Sund” mad og drikke betaler man selv og det bliver 

med tilmelding - der skal bestilles plads! 

 

Vi har været så heldige at Lene og Keld har sagt ja til at stå for grillaftener også i år,  

det bliver tirsdagene d. 29. maj, 19. juni, 28. aug. og 18. sept. alle dage kl. 18.00. 

 

"SejlSikkert - undgå at blive fiskeføde." 

Arne Nielsen er Rudkøbing Sejlklubs SejlSikkert-ambassadør. 

Der vil blive arrangeret en dag/aften i nær fremtid om SejlSikkert. 

 

Junior- og optimistafdelingen.  

Kenneth er stoppet som juniorleder efter en del år på posten. 

Det har - indtil videre - været svært at finde en afløser. Der er planlagt et møde med de 

unge og deres forældre d. 30. april kl. 19.00, og denne aften har Kenneth lovet at komme. 

Keld Pedersen og jeg vil hjælpe lidt til. 

Håber det løser sig - juniorafdelingen er meget vigtig. 

Tusind tak til Kenneth Nielsen og Søren Terkelsen! 

 

TAK til alle, der er med til at holde sejlklubben i gang. Uden jer ingen sejlklub." 

Generalforsamlingen godkendte beretningen uden bemærkninger. 
    

Ad pkt. 3  Årsregnskab med revisonspåtegning til debat og godkendelse. 

  
 Klubbens kasserer Anne-Jette Nielsen gennemgik klubbens årsregnskab, som udviste et 

overskud på 18.866 kr. 

 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

    

Ad pkt. 4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

 Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingenter, hvilket 

generalforsamlingen tilsluttede sig. 

 

Ad pkt. 5 Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

 

Ad pkt. 6 Valg til bestyrelsen.  
    

 Helle Svensson  valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år 

 Arne Nielsen   valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år 

  Jytte Munch    genvalgt som revisor for 2 år 

  

 Generalforsamlingen formåede ikke at finde en afløser for den vakante suppleant i 

bestyrelsen, hvorfor Generalforsamlingen måtte beslutte at reducere bestyrelsen, således at 

der fremover kun er 1 bestyrelsessuppleant. 

 

Ad pkt. 7 Eventuelt  

 

Flemming Hansen udtrykte tilfredshed over, at klubbens regnskab stadig kunne 

afsluttes med et overskud. 

 

Klubbens nye medlem Henning Petersen efterlyste mere og direkte velkomst til nye 
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medlemmer med oplysninger omkring klubbens tilbud til sejlerne. 

Bestyrelsen henviste til hjemmesiden, hvor medlemmer finder oplysningerne. 

 

Generalforsamlingen gav udtryk for, at bestyrelsen kunne udfærdige tekst til 

"velkomstmail" direkte til nye medlemmer med diverse oplysninger omkring 

klubben og klubbens tilbud. 

 

Der blev også fremsat ønske til bestyrelsen om mails til medlemmer omkring datoer 

for bådudsætning. 

 

Der blev talt meget omkring datoen forstanderhejsningen, som i år desværre faldt 

sammen med andet arrangement, hvor mange af klubbens medlemmer deltog. 

Man bad bestyrelsen om i god tid og med sammenholdelse af andet arrangement at 

fastlægge datoen i 2019. 

 

Helle Svensson oplyste at der for nuværende kun var nedsat udvalg til følgende 

opgaver: 

Udlejning, fest, isætning og optagning af både, hjemmeside og Facebookudvalg. 

Bestyrelsen var ked af, at man ikke mere havde udvalg, der tog sig af rengøring og 

vedligeholdelse af klubbens både. 

 

Rengøring er ikke det store problem om sommeren, hvor kommunen står for 

rengøringen. Problemet opstod i vinterperioden. 

 

Her efterlyste man konsekvens, hvis dem, der lejede klubbens lokaler, ikke gjorde 

ordentligt rent efter sig! Bestyrelsen lovede at løse problemet ved eventuel regning 

på rengøring, hvis der var behov. 

 

Vedr. rengøring gav Jytte udtryk for, at man kunne lade rengøring gå på skift., 

således at grupper på måske 3 medlemmer kunne etablere en rengøringsturnus!  

 

Poul Tom påtog sig tjekliste vedr. udvendig vedligeholdelse og Per Munch sørger for 

materialer (maling mv.). 

Der var brug for frivillige, hvorfor man opfordrede medlemmerne til at melde sig til 

Poul Tom. 

 

Endelig efterlystes igen medlemmer til udførelse af forskellige opgaver i forbindelse 

af Maritim Weekend, da nogle få trods gentagne opfordringer stadig stod alene med 

opgaverne!  

  

 Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling, 

hvorefter der blev givet "takkerødvin" til Kenneth, Søren, dirigent og referent. 

Klubben gav afslutningsvis en øl/vand til de fremmødte, inden der skulle dækkes op 

til Standerhejsningsfest. 

 

. 

 


