Referat fra bestyrelsemøde i
RUDKØBING SEJLKLUB

Bestyrelsesmøde torsdag d. 16.08.2018. kl. 17.00
Referat er skrevet med kursiv.

Tilstede: Finn Birger, Michael, Bent, Jeanette, Helle

Dagsorden
01.
Ansøgning af fonde.: Der er sendt ansøgning til Langelands elforsyning, om tilskud
til køb af RIB-båd til juniorafdelingen.
02.
Hovedkapsejlads.: Finn kontakter formanden for kapsejlladsudvalget med henblik
på annoncering af Hovedkapsejllads lørdag d. 8/9-2018.
Michael kontakter Lars Helbo med henblik på booking af klublokalet d. 8/9
03.
Junior afdelingen: Der er købt 4 brugte Laserjolleskrog.
Bent Hansen vil gerne hjælpe med at reparere dem, og få dem i sejlklar stand.
Aktuelt er der én sejlklar Laserjolle.

William havde juniorerne på vandet mandag d. 13/8.
Finn vil kontakte søspejderne med henblik på lån af deres både, så juniorerne har
flere både at øve praktisk sejlads i .
04.
M.W.: Det er meget vanskeligt at få klubbens medlemmer til at deltage aktivt i dette
arrangement. Klubben kan ikke mønstre det mandskab der er behov for.
05.
Grill aften d. 28.08 og d. 18.09: Der mangler en grilloptænder, da Keld ulykkeligvis
er død. Finn vil sørge for at finde en der kan overtage dette arbejde.
06.
Nøgle udskiftning.: Der er bestilt tre nye låse og 60 nøgler. Arne står for
ombytningen af nøgler. Yderligere information følger.

07.
Vedligehold af klubhus og bådeskur.: Poul Tom er sjakbejds. Maling m.m. betaler
havnen. Klubben betaler for en let frokost på arbejdsdagen.
08.
Evt.:
1) Finn udarbejder opslag om snithold om onsdagen på Ørstedsskolen
2) Finn sørger for der kommer nye skilte på bådehus og klublokaler.
3) Vedrørende TV- signal ( se referat fra 26/6-2018), finder Havnen en løsning ,
så der ikke bliver opsat parabol på klubhuset.
4) Helle laver nyhedsbrev om uforpligtende fællestur til Peder Gast Regatta i
Ærøskøbing d. 25/8-2018, Jeanette opdaterer på hjemmesiden.
5) Bent laver opslag om sejlerskole for voksne, for at lodde interessen for dette.
6) Finn laver opslag om opfriskning af den teoretiske del vedrørende sejlads i
fritidsbåde.
7) Christian arrangerer ølsmagning i september 2018, nærmere følger.

Næste møde afholdes når der har været evalueringsmøde i Maritim Weekend
Referat:
17. august 2018
Helle Svensson

