
Rudkøbing Sejlklub 

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde d.7 januar 2019 

Alle bestyrelsesmedlemmer til stede, samt til det første punkt tillige Frits, formand 

for kapsejladsudvalget, samt kasserer Anne-Jette. 

Referatet er skrevet med kursiv. 

Punkt 1. 

Onsdagssejladserne:  

Der skulle komme flere deltagere. I sæsonen 2018 har der deltaget 5-7 både. Der har 

ikke været nogen tidtager, så bådene har taget sig selv i mål. 

Hovedkapsejlads d. 17 august 2019:  

Den fælles fynske kapsejladskalender er orienteret. Kapsejladsudvalget udarbejder 

information med tilmelding. 

Eventuelt Langeland rundt i 2 etaper i pinsen 2019:  

Frits, Finn og Mikael laver information om Langeland  Rundt som bliver d.9+10/6-

2019 med overnatning i Spodsbjerg. Minimum tilmelding for sejladsen er 10 både. 

Punkt 2. 

Bådehuset og Dansk Søredningsselskab (DSRS). 

Lejeindtægt pr. år.: 6.000kr. Selvrisiko ved stormflod for ejer 10.000kr. 

Der aftales møde med DSRS, Finn og Helle d. 10/1-2019 i bådehuset vedrørende 

eventuelle skader efter den nylige forhøjede vandstand. 

Punkt 3, juniorafdelingen. 

a) Teoretisk undervisning i vinter:   

Finn står for dette, der er endnu ikke fastsat datoer. Finn sørger for 

information til den lokale presse. 

b) Instruktør-juniorleder: 

 Da Mikael stopper er der ingen leder i 2019. Finn bliver tovholder for 

juniorafdelingen. 

c) Samarbejde med søspejderne:  

Arne har kontaktet søspejderne, men der er ingen tilbagemelding. 

d) Ledsagebåd: 



Der skal købes en anden ledsagebåd, da den nuværende  

( Doryen) mere er at betragte som en svamp. Arne vil undersøge, hvor 

ledsagebåden kan få plads i havnen, da dens nuværende plads er ved 

jollerampen er meget udsat for vejrliget. 

Punkt 4. Klubhus-Flagmast 

a) Pulje til haller og klubhuse, sidste frist senest d.1. feb 2019:   

Finn søger om tilskud til renovering af klubhusets terrasse. 

b) Varmestyring, demontering af gammelt  låsesystem:   

Varmestyring fungerer. 

Låsesystemet er demonteret. 

c) Flagmast- det varer ikke så længe før arbejdet begynder, kontakt Poul 

Tom Hansen:  

Renovering starter 14. januar i Frits´s hal. Poul Tom er sjakbejds. 

 

Punkt 5. 

Lær at sejle-kom ud at sejle: 

 Der arrangeres aftenarrangement i marts2019. Finn laver opslag og orienterer 

pressen. 

Punkt 6. Hjemmeside -der er kommet nye folk på:  

Hjemmesiden skal opdateres. 

Finn orienterer bestyrelsen om mailadresser til de nye webmastere. 

Punkt 7. Suppegilde lørdag d. 23.02.2019: 

 Karan og Kompagni laver mad, Anne Jette laver opslag. 

Punkt 8.  Lørdag d.06.04.2019 

a) Standerhejsning:  

Vi har en ny stander. Festudvalget arrangerer. 

b) Generalforsamling: Følgende på valg: Jeanette, Bent , Mikael, Steen og 

Finn Birger.  

Mikael genopstiller ikke, de øvrige gør. 

Kasseren er fortsat uden for bestyrelsen. 

Der er kun en suppleant, hvorfor der skal vælges en mere på 

generalforsamlingen. Der mangler en revisorsuppleant. 



 

Punkt 9.  onsdag d. 16.01.2019 kl.19.00, Anne-Marie Rindom. 

Arne, Mikael of Finn henter extra stole fra MW´s lager. Bent tager imod 

deltagerbetaling. Jeanette, Helle Hansen,Kirsten og Mikael bager kage til foredraget 

med Anne Marie Rindom. Finn har opsat plakater i Rudkøbing vedrørende 

arrangementet. 

Punkt 10.  

Maritim Weekend:  

Finn deltager i mødet med MW d. 10/1-2019 ( Helle er forhindret), for blandt andet 

at få klarhed over økonomien i MW. 

Eventuelt. 

1) Finn søger Langelands kommunes indsatspulje om tilskud til ledsagebåd. 

2) Arne og Finn deltager i DS Fynskreds generalforsamling d. 7. februar 2019. 

3) Christian og Jeanette arrangerer tov/wire splejsningskursus, som bliver en 

lørdag formiddag. Undervisningen vil foregå ved Søren Ipsen. 

4) Der kom 38 både op ved vognmand i 2018. Følgende datoer er fastsat til 

isætning af  både; 6 og 25 april 2019, men da der ingen havnekran er mere, 

aftales der en extra dag til isætning af både.  

Det kan også lige nævnes her, at op/isætning af både der ikke har plads i 

Rudkøbing Havn skal betale 200 kr pr løft. 

5) Til næste møde mellem kommunen og Rudkøbing Havns brugere, skal vi tale 

om takt-og tone ved optagningsbeddingen, da der indimellem er både der 

blokerer optagningsstedet og ligeledes om maste der bliver henlagt med stag 

på. 

 

Næste bestyrelsesmøde 18 marts kl.19 i klubhuset, hvor kasseren skal indkaldes. 

Referat 8 januar 2019, Helle Svensson 

 


