
Rudkøbing Sejlklub, dagsorden og referat fra 

bestyrelsesmøde d. 20 juni 2019 

Referat skrevet med kursiv 

Tilstede: Finn Birger (formand), Arne Nielsen (næstformand), Jeanette Bønløkke 

(facebook ansvarlig), Steen Hansen (bestyrelsesmedlem), Helle Svensson (sekretær). 

 

Pkt.01 . Siden sidst:  

-Sejl Sikkert afholdt 14/5 med mange deltagere. 

-Voksensejlads 27/5 i Arnes sejlbåd med deltagelse af fire personer. Næste sejlads vil 

fremgå af sejlklubbens hjemmeside, Arne er kontaktperson. Finn laver opslag til 

hjemmesiden og Jeanette kommer på facebook. 

-Familiekapsejladsen Langeland Rundt aflyst, da der kun var fire tilmeldte. 

 

Pkt.02. Juniorafdelingen (Strynø-SHORES): 

-10 juni var der juniorsejlads med fire deltagere, hvoraf kun én var medlem af 

klubben, starter igen d. 20/8. Følgebåd lånt. 

-Doryen (følgebåd) blev søsat 17/6 

-SHORES (kommunalt foretagende) har afholdt møde med 14 deltagere, Finn deltog 

fra sejlklubben. 

 

Pkt.03. Fællesture: 

Der vil blive fællestur til Fjællebroen d. 13+14 september 2019 med medbragt mad 

til grill, Finn sørger for opslag, Arne vil undersøge om klubben kan låne 

Fjællebroens klubhus i denne weekend. 

 

Pkt.04. Kapsejlads, onsdagssejladser, 17.08.2019 Hovedkapsejlads og Langeland 

Rundt 2020: 

-Langeland rundt 6+7 juni 2020. 

 

Pkt.05. Planlægning af sommer, efterår, vinter og forår: 

-Januar; foredrag ved Finn.  



-Se endvidere pkt. 10 fra bestyrelsesmødereferat d.6 maj 2019 

 

Pkt.06. Evt. og andre løse ender: 

a) Maritim Weekend; Finn vil tage kontakt til kajakklubben med henblik på 

fremadrettede aktiviteter, herunder benyttelse af telt og inventar i teltet. 

b) Belysning i klublokalet;(se referat fra 18/3 og 6/5), Finn vil sørge for den nye 

belysning er der inden d. 2. november. Helle søger Ø-strøm søges om tilskud. 

c) Skilt til hoveddør og bådhus (se referat fra 18/3 og 6/5), Finn oplyser at 

skiltene er klar i uge 26. 

d) Referat fra generalforsamling 2019 mangler dirigentens underskrift, Finn vil 

sørge for at referatet kommer på hjemmesiden, når underskriften er kommet. 

e) Langelands kommune har givet 8.000kr i tilskud til reparation af træterassen. 

Der er endnu ikke foretaget materialeindkøb.  

Finn vil indkalde kommunen til møde, da det viser sig at klubhus-og 

underetagen synker i gavlen ved køkken/vaskehus og der er sket 

sætningsskader 

f) Der opsættes halvmodel på jolleskuret. 

g) Der er intet festudvalg, så bestyrelsen arrangerer standernedhalingsfest. 

h) Havnens personale sørger for Dannebrog på flagmasten foran klubhuset. 

i) Der har været mangelfuld rengøring ved udlejning af klubhuset.  

Helle kontakter kontaktpersonen, der har med udlejning at gøre. 

 

 

Næste møde ikke fastsat. 

 

 

Referat 4 juli 2019 

Helle Svensson 

 

 

 

 


