Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 111 fra bestyrelsesmøde afholdt den 27. august 2015

Til stede:

Peter Hansen
Anne-Jette Nielsen
Mikael Jensen
Søren Therkelsen
Kenneth Nielsen
Sten Hansen

næstformand
best.medlem (kasserer)
best.medlem
best.medlem (referent)
juniorleder
suppleant

Afbud:

Tina Olsen
Per Munch
Helle Svensson

formand
best.medlem
suppleant

Referat
Pga. fravær af formanden mf. Besluttede den fremmødte bestyrelse at koncentrere mødet
om den kommende maritime weekend og juniorafdelingen’s arbejde og dermed udskydes de
resterende punkter på dagsordenen til næste møde.
Ad pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde - evt. udestående til opfølgning.
Referat godkendt .

Ad pkt. 2

Maritim weekend 2015 - planlægning/klub arrangement
Vi sælger øl, vand og kaffe og ostebrød fra klubhuset.
Der mangler bemanding til søndagen så bestyrelsen kontakter de
medlemmer der har tilkendegivet at de vil give en hånd med under
forskellige arrangementer og hvis det ikke lykkedes at skaffe den
nødvendige hjælp sendes en mail til alle medlemmer.
Såfremt vagtplanen ikke går op vil klubben være lukket i de tidsrum hvor
der ikke er bemanding (sejlerstuen er dog åben) så derfor opfordres alle
medlemmer til at melde sig til en vagt.
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for havnens håndtering
af planlægning og koordinering af den maritime weekend. Belært af sidste
års erfaringer blev der i efteråret fra kommunens side tilkendegivet at den
maritime weekend i 2015 ville blive prioriteret og at planlægningen ville
ske med rettidig omhu.
Rudkøbing Sejlklub har deltaget i flere planlægnings og
koordineringsmøder i løbet af foråret hvor det fra havnens side blev
tilkendegivet at der var styr på udstillere mv. og derfor blev det besluttet
at klubbens åbne hovedkapsejlads skulle afholdes i samme weekend samt
at vi ville holde klubben åben for at støtte op om den maritime weekend.
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Der har dog også i forårets løb været en del usikkerhed om hvilke
foreninger der ville deltage og hvad den enkelte forening i så tilfælde ville
bidrage med. Derfor var det også overraskende at det sidst planlagte
koordineringsmøde blev aflyst med kort varsel og især var det
overraskende at havnen ikke efterfølgende har foretaget sig yderligere for
at koordinere og informere de deltagende foreninger om program mv.
Det er bestyrelsens holdning at maritim weekend er et arrangement der
kommer kommunen, havnen og alle havnens foreninger til gode og derfor
må det i sagens natur være havnen og/eller kommunen der er den
drivende og koordinerende kraft bag arrangementet - og ikke en enkelt
klub som det var tilfældet i 2014 hvor Rudkøbing Strynø bådelaug i sidste
øjeblik gjorde et kæmpe arbejde for at få arrangementet gennemført
tilfredsstillende.
Rudkøbing Sejlklub gennemfører naturligvis de arrangementer som vi har
tilkendegivet igennem hele planlægningsforløbet men det er klart at der
evalueres på arrangementet efterfølgende og såfremt at det vurderes at
maritim weekend 2015 ikke lever op til forventningerne pga. manglende
indsats og koordinering fra havnens side, så vil det sandsynligvis få
indflydelse på sejlklubbens engagement i 2016.
Ad pkt. 3

Juniorudvalget
Den fondsfinansierede Hobie Cat er ankommet til klubben og
juniorsejlerne indviede den i perfekt vejr mandag den 25. august.
Der mangler dog et par småting for at setup’et fungerer 100% og derfor
blev det vedtaget at klubben giver 3000 til materialer til en jollevogn så
isætning og optagning gøres nem og sikker. Jollevognen bygges af frivillige
kræfter.
Klubben er også blevet tilbudt en lettere brugt laserjolle i meget fin stand
af en enke som ønsker at jollen bruges til gavn for øens unge for at ære
hendes afdøde mand.
Vi er tilbudt jollen inkl. jollevogn og overdækken til DKK 7000. Det er en
yderst fordelagtig pris og da det som bekendt lykkedes at få Hobie Cat’en
finansieret 100% af fondsmidler besluttede bestyrelsen at juniorudvalget
har bemyndigelse til acceptere købet såfremt at de vurderer at den vil
passe ind i afdelingen.
Skulle det mod forventning vise sig at jollen ikke bliver brugt efter et
eventuelt køb vil klubben altid kunne sælge den igen til minimum det
samme beløb som der er givet.
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Ad pkt. 4

Bådoptagning 2015
Er planlagt den 8. oktober og den 24. oktober. Tilmelding til Keld
Pedersen. Nærmere information kommer på klubbens hjemmeside.

Ad pkt. 5

Næste møde onsdag, den 23. september kl. 19 i klubhuset.

Referent
Søren Therkelsen

