Rudkøbing Sejlklub
Referat nr. 105 fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. august 2014

Til stede:

Tina Olsen
formand
Peter Hansen
næstformand
Anne-Jette Nielsen best.medlem (kasserer)
Per Munch
best.medlem (sekretær)
Søren Therkelsen best.medlem
Mikael Jensen
best.medlem
Kenneth Nielsen juniorleder
Helle Svensson
suppleant
Sten Hansen
suppleant

Referat
Ad pkt. 1

Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referater blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 2

Status kommunale tiltag Rudkøbing Havn mm.
Plan for havneområdet blev fremlagt og drøftet.
Tina tager sejlklubbens ønsker med til møde med Havnen.
Tina sender sidste referat fra Havnen rundt til bestyrelsen.

Ad pkt. 3

Bestyrelsens holdning til fælles forening?
Det må være Havnen, der tager initiativ til møde om sammenlægning af alle
havnens foreninger, og ikke sejlklubben.

Ad pkt. 4

Brugtbådsmarked / planlægning salg af div. under kapsejlads.
Vagter lørdag/søndag til fordeling i bestyrelsen - plan for dette aftales.
Bådelauget beder om penge fra sidste års Brugtbådsmarked til brug ved det
forestående marked.
Dette blev afvist, da endelig fordeling ikke er vedtaget på grund af manglende
udmelding fra Havnen.
Sejlklubben deltager ikke med aktiviteter ud over "Åbent klubhus" og kapsejlads
ved Brugtbådsmarkedet.
Til "Åbent klubhus" køber Peter brød, pålæg, kage mv.
Per sørger for øl, vand og kaffe.
Juniorafdelingen blev spurgt om de sejlede elle arrangerede andet.
Dette var ikke endnu besluttet.

Ad pkt. 5

Undervisning - Duelighedsbevis. Planlægning/annonce mv.
Opstart pr. 1/9 1914 senest.
Undervisningen starter den 1. september. Evt. annoncering i avisen blev drøftet.
Man var enige om, at det blev for dyrt, og undervisningen ville give underskud
med annoncering, hvorfor annoncering blev droppet.
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Ad pkt. 6

Nyt fra juniorafdelingen - MJ
Indkøb? Status/fondssøgning og rep. af joller
Juniorafdelingens grej blev drøftet.
Ønsket er stadig en Hobie Cat, men der skal først søges penge.
Den hvide Piratjolle skal gøres tæt.
Dorien skal ind til vinteropbevaring og motoren skal efterses (trænger meget).
Doriens vogn skal forstærkes, så båden ikke glider af under
kørsel.
Juniorafdelingen skal fremkomme med en liste over ønsker.

Ad pkt. 7

Bådoptagning
Der er fastsat følgende datoer: 9/9 samt 25/9 2014.

Ad pkt. 8

Opdatering af hjemmeside / indlæg mv.
Søren påpeger, at fotos på hjemmesiden ikke kan være med copyright.

Ad pkt. 9

Indkommet post
Forespørgsel om nye forsikringer. Vi venter.
Bøger fra Jens Cortsen Møller er overdraget til klubben.

Ad pkt. 10

Eventuelt
Maling af klubhus starter den 8. september kl. 9.oo.
Per sender besked til Anne-Jette. Anne-Jette sørger for rundsendelse.
Per bestiller maling mv.
Æggekagespisning efter endt arbejde er ændret til spisning for alle frivillige den
11. november 2014 kl. 18.oo.

Ad pkt. 11

Næste møde: 30. september kl. 19.oo i klubhuset.
Referent
Per Munch

