Rudkøbing Sejlklub
Referat fra
BESTYRELSESMØDE
8 august 2017
Til stede: Finn Birger, Bent Hansen, Søren Therkelsen, Mikael Jensen, Helle Svensson,
Jeanette Bønløkke, Kenneth Nielsen
Fraværende: Arne Nielsen, Steen Hansen
1. Siden sidst

Intet at kommentere

2. Juniorafdelingen

Første sejllads efter sommerferien startede 7. august.
Klubbens laserjolle er hyppigt anvendt, hvorfor der ansøges om
externe midler til anskaffelse af to mere.
Klubbens to piratjoller bliver ikke brugt, og sættes til salg i
forbindelse med Maritim Weekend.
Oprydning i jolleskuret udføres af Kenneth, Michael og Finn.
Udendørs opbevaring af joller; Michael, Finn og Kenneth vil
tage sig af at få lavet skitse til hel/halvtag.

3. Peder Gast regatta

Søren og Helle sørger for forfriskninger inden spisningen.

26.08.17 i
Ærøskøbing
4. Maritim weekend i

september

Møde vedrørende Maritim Weekend afholdt d. 13/7 kl. 19 på
Havnekontoret, hvor der blandt andet er udarbejdet
bemandingplaner. Helle sender disse til medlemmerne pr. mail.

5. Udlejning af
klubhuset

Helle sender mail til medlemmerne, om der er en, der vil stå for
dette, da der aktuelt ingen er til at varetage denne opgave.
Alternativt stopper udlejningen. Allerede indgåede låneaftaler
annulleres ikke.

6. Face-book side

Helle sender mail til medlemmerne om dette nye tiltag.
Jeanette Bønløkke er administrator.

7. Standerstrygning

Standernedhaling kl.14.00Festudvalget arrangerer afriggerfest.

lørdag d. 4.
november 2017 og
afriggerfest
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8. Julehygge i
december 2017

Bliver d. 6/12. Julehygge udvalget arrangerer.

9. Vinterprogram

-Foredrag med Frank Varsnæs bliver ikke i 2017, men i 2018.
-Foredrag med Anne Marie Rindom; Finn planlægger tidspunkt
for foredrag, samt søger om sponsorat til foredraget.
Findes ikke sponsor, betaler klubben.

10. År 2018

Danmarks Mesterskab i Wayfarer-joller er opgivet grundet
havdybdekrav fra WayFarer foreningens side.
Eventuelt kunne vi afholde klassemesterskab for KDY 15 kvm.
Finn tager kontakt til foreningen.

11. Eventuelt

a) Bådoptagning 7. oktober og d. 23 oktober 2017.

b) Sejlklubstandere kan købes i Rosamunde plads 27 ( lille
lager), hvis man har glemt at købe en til standerhejsningen.
c) Maling af klubhus, tages op på bestyrelsesmøde d.7
september.
d) Pokal for extra indsats i klubben; Finn oplyser at
bestyrelsesmedlemmer ikke kan modtage denne.
e) Det Knækkede Sværd overgives ved standernedhalingen

Dato for næste bestyrelsesmøde 7. september 2017 kl. 19 i sejlklubben
Referat, Helle Svensson 11.08.2017
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