Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 100 fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. august 2013

Til stede:

Keld Pedersen
formand
Peter Hansen
best.medlem
Per Munch
best.medlem
Anne-Jette Nielsen best.medlem
Søren Therkelsen best. medlem
Mikael Jensen
best.medlem
Kenneth Nielsen juniorleder
Helle Svensson
suppleant

Referat
Ad pkt. 1

Hovedkapsejlads
Ulrik Bastholm tager sig af dette.
Søren aftaler med Bastholm onsdag ang. morgenmad m.m.

Ad pkt. 2

Brugtbådsmarked / Maritim weekend
Der sælges øl/pølser på grillpladsen ved klubhuset og der arrangeres spisning
lørdag aften i bådehallen.
Alle indtægter opgøres og overskud fordeles på et efterfølgende møde.
Ang. arbejde sendes en mail med opfordring til frivillig hjælp fra medlemmer
til afvikling af ovennævnte.
Keld har købt vin.
Øl og vand købes af bådelauget.
Maden leveres af Brugsen.
Kuvertpris 170 kr.
Hvad der skal bruges af service, glas m.m. aftaler Keld med de andre involverede,
da paptallerkener ikke er sagen.
Der er bestilt musik.
Per sender mail om frivillig hjælp fra medlemmer.
Trådene samles på et møde 27. august i klubhuset, som det eneste på
dagsordenspunkt .

Ad pkt. 3

Fællestur til Troense den 14. september
Keld undersøger muligheden for køb af ål - og prisen,
men forinden spørges Peter Kramer.

Ad pkt. 4

Standerstrygning, lørdag den 2. november 2013
Der afholdes møde inden.

Ad pkt. 5

Ophaling
Den 5. og 10. oktober tages både op.

Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 100 fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. august 2013

Ad pkt. 6

Vinteraktiviteter
2013
6/12 Bestyrelsesmøde
11/12 Gløg og æbleskiver
2014
- ca. midio januar 2014 evt. et arrangement
22/2
suppegilde

Ad pkt. 7

Eventuelt
Reklame til optimistjoller og banner til festen afhentes i bank og sparekasse af
Per.
Lillebror sættes til salg på brugtbådsmarkedet, da klubben ikke bruger den.
Prisen sættes til 20 - 22.000 kr. inkl. vogn.
Malerarbejde starter den 9. september kl. 9.
Per sender opslag til Anne-Jette.

Ad pkt. 8

Næste møde
27. august i klubhuset med Brugtbådsmarkedet på dagsordenen.
Referent
Per Munch

